
 

 
 
 

 مــتقدي
" بمجموعة "المسان العربي يحفل العدد الخامس والستون من مجمة

متنوعة من الدراسات واألبحاث الخاصة بقضايا المغة العربية والتعريب والترجمة 
 والمصطمح.

دراسات لغوية  المحور األول، يتضمن ثالثة محاورفي يصدر العدد 
، حول التأريخ لمعجم يودغير ومعجمية، تتصدرىا دراسة لألستاذ عبد العمي ال

المغة العربية، تناول فييا أنواع القواميس المغوية ووظائفيا ومالمحيا، والتأريخ 
لموحدة القاموسية، وثنائية القديم والحديث أو المستعمل  والميمل، وغير ذلك 

 يتصل بالموضوع.مما 

طالع القارئ الكريم، بصفة دورية، عمى بعض جيود إوحرصًا منا عمى 
 المحور الثانية المغة العربية، خصصنا ـكتب  تنسيق التعريب في مجال تنميم

"ندوة تنسيق التجارب العربية في مجال التعريب وقضايا التنمية في ألعمال 
م، ومن ضمن 4/12/2002-1التي ُعقدت بالقاىرة بتاريخ:  عصر العولمة"

" لسيد، بعنوان: أبحاث ىذه الندوة، الخطة المحكمة التي أعدىا أ.د. محمود ا
خطة العمل الوطنية السورية لمتمكين  –خطة عمل لمتمكين لمغة العربية 

استعرض الباحث المسوِّغات التي دعت إلى وضع ىذه الخطة، وذكر  أنموذجاً"
عامة في حيات الفرد والمجتمع، وأىمية المغة العربية قوميًا، المغة منيا: أىمية 

 وانتشارىا ، والقصور في الواقع المغوي. والحرص عمى سيرورة المغة العربية

 
 
 



 

 

 

 

 

"معجم مصطمحات اإلعاقة لمجزء الثاني من  المحور الثالثص صِّ وخُ 
 ي أعده د. محمد حساوي.الذ "النطقية والسمعية

والذي استخرج مادتو من مظاّن مختمفة تتفاوت في عالقتيا بالصوت، 
وتحمياًل، ومن ثم، فإن  تنظيراً ه، إنتاجًا واستقبااًل ، وفي تناوليا لمختمف قضايا

المصطمح في ىذا المعجم ييم جميع األعضاء المتعمقة بالصوت أو المتفاعمة 
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 "المسان العربي".عمى التواصل مع مجمتو 
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 لمغة العربيةالتأريُخ لُمعَجم ا
شكاال أسئمةٌ   تٌ وا 

    
 (*)عبد العمي الودغيريأ. 

 :وعناصرُ ُأُسٌس  -1
ـ ليغةو مف المُّغاًت البىشىرية، ىي  يسعى إليياإف الغايةى التي  الكيصكؿي التأريخي لميعجى
ف أف يمككضًع كتابو نيسمّْيو قامكسان تأريخيان، كىذا القامكسي  في نياية األمر إلى

غات األجنبية نا عميو مف نماذجى في المُّ ، كما كقىفبناءن عمى تصكُّرنا الخاصنصكغى لو ػ 
زان جدان السَّبؽ في الميداف ػ تعريفان مختصى  ذاتً  َى فنقكؿ: ىك: كؿُّ قامكس ، ران كمرؾَّ
ؿ قميلن ليا. كيمكف أف  ؤرّْخي كيي     المغة ألفاظى  صؼي يى  قامكسه يحتكم  :فنقكؿ: ىك نيفىصّْ
نةً  العناصر األساسً  مى كؿّْ ع رو جديد العاـ، مع إضافة عي  لمقامكس المغكمّْ  الميكىكّْ نصي

نة تأريخان يتناكؿي الشكؿى كالمضمكفى لكؿّْ األلفاظ المي  ىك التأريخي  ، أم الداؿَّ كالمدلكؿى  ،دكَّ
و التَّ  دي كؿَّ أكجي أبعادىا  في كؿ تاًبعيياالمعاني كاأللفاظ، كيي  فيطكُّر أك التغيُّر كيرصي

 ياتو. كى ستى جاالت االستعماؿ كمي مى  الزَّمانية كالمكانية كفي كؿّْ 
كؿَّ العناصر الضركرية  ؿي ختزً ، يى رغـ بساطتو كاختصاره كتركيزه ،لتعريؼي اكىذا 
زئيات ضّْ النظر عف التفاصيؿ كالجي ىذا النكع مف القكاميس، بغى  لتككيفكاألساسية 

رو منيا لفية عف األمكر الخً الفقرات اآلتية ػ ك في سيتَّضحي  كما ػ الداخمة تحت كؿ عنصي
بيف الباحثيف مف ذكم االختصاص كاالىتماـ بيذا المكضكع. كىذه العناصر األساسي 

ف مفيكمى التي تي  مييا كالمنيجى الذم التي يقكـ ع كدعائمىوي حٌددي كظيفتىو كىدىفىو و كتي ككّْ
َى  أف نقسّْميا إلى فئتيف: فئةو تندرج  ، يمكفالذم ينبغي أف يككف عميو يحكميو كالشكؿى

أخرل تندرج  ، كفئةو ؾالذم ىك بمثابة الًجذع الميشترى  لعاـمفيكـ القامكس المغكم اتحت 
 كأخصَّ صفاتو. د كظيفةى ىذا القامكسحدّْ تحت مفيكـ التأريخ الذم يي 
نةي  ري ىك أكلييا غكم العاـ، لمفيـك القامكس الم كالعناصري الميكىكّْ  في تضمَّ المي العينصي

، فيذا كضعيو مف أجؿ التأريخ لمغة قامكسان رادي الكتاب الذم يي  . فككفي قاموسكممة في   كباحث أستاذ )*(
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التي يقكـ عمييا كؿُّ قامكس يعني بالضركرة أنو يحتكم عمى مجمكع األسيس الثلثة 
ىك المصطمح  والقاموس .كالتعريؼي  نة كالترتيبي دكَّ ، كىي: المي الكاف لغكيان أـ أ سكاء

حدَّدةن مف المداخؿ عادةن لمتعبير عف مفيكـ الكتاب الذم يتضمَّف قائمةن مي  الذم نختاره
عف مفيكـو أشمؿى  الذم يعبّْرم ( عجَ ) مُ  مصطمح ، في مقابؿرتبةن كمشركحةن أك معرَّفىةمي 

ـ:غاًيركأكسع كمي   ، ألف مف أىـ خصائص الميعجى
  نان، إذ التدكيفي شرطه مف شركط القامكس ال  أف ال يككف بالضركرة مكتكبان أك ميدكَّ

ـ مف شركط الميعجى
الذم قد يككف شفكيان في المغات التي ما تزاؿ في المرحمة  (1)

نة. الشفكية أك التي ليس ليا قكاميسي مكتكبةه   كمدكَّ
 لكبرل أنو أف ال يتضمَّف بالضركرة قائمةن محدَّدةن مف األلفاظ، ألف مف خصائصو ا

دات المعجمية، حى معيَّف مف األلفاظ أك الكى صريه في عدد حى نظاـه مفتكحه ال يمكف 
ميغمىؽه، أم قائمتيو نظاـه أنو القامكس الذم مف أخصّْ صفاتو  ميخاًلؼه لمفيكـكذلؾ 

كرة  .ي عددو معيَّفو مف األلفاظكمحٌددىة بالضركرة ف مىحصي
 بينما القامكسي  أنو ،  ،دةميحدَّ في فترة زمنية  ثابته عمى كضعو معيَّفميتغيّْره باستمرارو

ـ الميستعمىؿ مستىًقٌرة ةن ؿي حالةن آنيكييمىثّْ  كمف الجمع بيف ىذه  .لجيزءو مف الميعجى
، يمكف أف ماتاريخيةن  ييمثّْؿي كؿُّ كاحدو منيا مرحمةن الحاالت ) أك القكاميس( التي 
التي منيا يتككَّفي  لمجمكع ىذه المراحؿ تعاقيبي  ك نصؿى إلى كتابًة تاريخو تىطكُّرم 

ـ القىدري  زي مف الميعجى قّْؽي أك المينجى  .الميتىحى
  أنو ال يحتاج بالضركرة إلى شىرطىي الترتيب كالتعريؼ، كالقامكس يحتاج إلى ذلؾ

 بالضركرة.
  ألنو يشمؿ كؿَّ ألفاظ لغةو ميعيَّنة،  القامكس،أنو أكسعي كأشمؿي في مفيكمو مف

علقةي بينيما علقةي الكيؿّْ ) منيا. فالجيزءو  يحتكم إال عمىكالقامكسي ميما تىكسَّعى ال 
زًء )  ـ( بالجي .  القامكس( أكالميعجى    العاْـّ بالخاصّْ

نة  كلف أحتاج إلى مناقشة مفيكـ كؿّْ عنصر مف العناصر الثلثة )المدكَّ
نة لمقامكس بصفة عامة كالقامكس المغكم خاصةن  (كالترتيب كالتعريؼ كالقضايا  ،المككّْ

يف، لكني سأعكد بعد قميؿ المتعمقة بيا، ألنيا مف األ مكر المعركفة لدل المختصّْ
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ة التاريخية مما لو األسئمة كاإلشكاالت ذات الطبيعة الخاصة بالقامكسيَّ  لمناقشة أىْـّ 
 بكؿ عنصر منيا.   علقةه 

مَّفي يك المي فالثاني،  أما العنصر التي كصفنا بيا ىذا  المغوي في صفة تضى
إلى أف أىـ ما يمٌيز القامكس المغكم عف سكاه مف  القامكس. كقد أردنا بذلؾ أف نشير

القكاميس غير المغكية، كقكاميس األشياء كاألفكار كالمفاىيـ كالمكسكعات العممية 
كالتاريخية كقكاميس األعلـ البشرية كغير البشرية )أعلـ النبات كالحيكاف كاألماكف 

ية التعريؼ. ذلؾ أف اليدؼ في الجغرافية ... كىمـ جٌران(، ىك العنصيري الكامفي في نكع
 الشيءً  ةً ىذه القكاميس التي تيكصىؼ اصطلحان بأنيا غيري لغكية ىك تعريؼ ماىيَّ 

نة لوو كعناصره المي ككينيً  كأقربي أنكاع التعريفات الميناًسبة ليذا النكع مف القكاميس  .ككّْ
، أما في قامكس المغة فالمطمكبي تع ىك التعريؼي  ريؼي الدليؿ المغكم المنطقي أك الشيئيّْ

رمزي لو الدليؿي كالمكجكًد رًجًع الذم يى الشيًء أك المى  ؼى دلكؿ، كليس تعرييو الداؿّْ كالمى بكىجيى 
. كىذا  ؼي خارجى المغة، كالتعريؼي المستعمىؿي ىنا عادةن ما ييكصى  معناه بالتعريؼ القامكسيّْ

ييؤرّْخ لمدليؿ ال لمشيء، في القامكس المغكم التاريخي أف  في نياية األمر أف المطمكبى 
شتممةن عمى أسماء مي  نةي ىذا القامكس التاريخيّْ كللسـ ال  لمميسىمَّى. كحتى لك كانت مدكَّ 

ـى  دالةو  كألفاظو  أعلـ كأعيافو  في إطار المصطمحات  كأخرل داخمةو  عمى أفكار كمفاىي
لو كال  م كالتأريخً عند حدكد تعريؼ الدليؿ المغك  ، فإف كظيفتو التعريفية تنحصري قنيةالتّْ 
 ه بحاؿ إلى تعريؼ األشياء الخارجة عف حدكد المغة.   تجاكزي تى 

التي أضفناىا إلى القامكس العام  ىك المتضمَّف في صفةالثالث:  كالعنصر
، ىك ذلؾ الكتابي كدي عادةن بالقامكس المغكم العاـ، في المقاـ األكؿالمغكم، كالمقص

مختمؼ الحقكؿ كالمكضكعات ل تنتميكية التي الذم يشتمؿ عمى عامة األلفاظ المغ
معيَّف أك مكضكع دكف سكاه،  كالمجاالت، كليس فقط تمؾ المحصكرة في حقؿ معرفي  
أك الحيكاف ... أك غيرىا مف  ،كمكضكع المّْباس، أك األكؿ، أك الطعاـ، أك البحر

ضان لييطمىؽ عمى أي المجاالت المتفرّْقة. عمى أف القامكس المغكم العاـ قد ينصرؼ معناهي 
الكتاب الذم ييتـ باأللفاظ العامة المشترىكىة التي يمكف أف تستعمميا الشريحةي الكاسعةي 
مف أصحاب المغة، دكف األلفاظ الخاصة كأسماء األعلـ كاألعياف كاأللفاظ 

نة ة كالتخصُّص. كلكننا حيف سنتحدث عف مدكَّ كصيَّ صي االصطلحية الميكغمة في الخي 
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كم التاريخي سنرل أف ىناؾ خلفان بيف اتجاىيف مختمفيف: أكليما يريد القامكس المغ
 نةي شاممةن يريد أف تككف المدكَّ  ري ة، كآخى كى األلفاظ المغكية العامة كالمشترى  عمى االقتصارى 

 عمى مكافقتنا حاؿً  ػاؿ ػػعمى السكاء. كفي ىذه الح لخاصةلكؿ أنكاع األلفاظ العامة كا
كنقكؿ: ، (العاـ) مكافى لفظ  (الشامؿ )ظى مينا أف نضع لفع سيككف ػ الرأم الثاني

  القامكس المغكم التاريخي الشامؿ.
الفئة الثانية مف  قبؿ االنتقاؿ إلىعمينا ، القامكس المغكم العاـ كحيف نتحدث عف

، أف نستحضر في أذىاننا ثلثة أنكاع ي لمغةالتأريخالقامكس دة لمفيـك حدّْ العناصر المي 
 .مف المغات اإلنسانية لغةو أىلفاظ بكصؼ  تيعنىىالتي العامة  مف القكاميس

 أنواع القواميس المغوية العامة:
ان رٌ المغة كصفان آنيان مستقً  أىلفاظ الذم ييتُـّ بكصؼً  فيك ذلؾ القامكسي  األول، أما
، دكف أف يككف لو أدنى اىتماـ بالعنصر أك تقصري  معيَّنة قد تطكؿي  زمنيةقبة في حً 

 ،إلى حدكد ىذه الساعة المكجكدةً  ككؿُّ قكاميسنا المغكية العربية أك التطكُّرم.التاريخي 
المعجم العربي ك الوسيط كالمعجم الحديثة كالمعاصرة ، بما فييا(2) ىي مف ىذا النكع

ـ( فيما نعمـ. 2008دكران )ىا صي كىك آخري  معجم المغة العربية المعاصرةكاألساسي، 
في  األكاديمية الفرنسية قاموسُ لنكع في المغة الفرنسية: كمف أبرز األمثمة عمى ىذا ا

المغة الفرنسية في  قاموس، ك(4)الصغيرقاموس الروس ك ،(3) المختمفة طبعاتو العامة
لجكلياف  قاموس الفرنسية المتوسِّطة، ك(5)لمؤلفو إدمكف ىكجي السادس عشر القرن

 لتاسع إلى الخامس عشرقاموس المغة الفرنسية القديمة من القرن ا، ك(6)جريماس
 . (7)كمفري كدً لجي 

 
أىلفاظ ، يككف ىدفيو األكؿي كاألساسي ىك كصؼي  ، فيك قامكس لغكمّّ الثاني كأما

قي عنصران المغة أيضان في مرحمة معيَّنة، لكنو يحاكؿ أف يضيؼ إلى ىذا الكصؼ األفي 
كماؿ المعمكمات معو في نقطة ما الست مكدم يتقاطعي آخرى عى  تاريخيان يككف بمثابة خط  

بيان في كقت ميا عف كؿ مدخؿو مف مداخمو. فيصبح الكصؼي بذلؾ آنيان كتعاقي    قدالتي يي 
بية عاقي )الدياكركنية كالسانكركنية أك التَّ  كاحد، عمى طريقة ثنائية سيكسير الشييرة

. لكف ىذا العنصر التاريخي، رغـ ككنو يضيؼ قيمة جديدةن كمفيدة، ليس ىدفان كاآلنية(
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نما يظؿ التركيزي في  ٌبان  حد ذاتو في ىذا النكع مف القكاميس، كا  عمى جمع  األكبري مينصى
الملئمة القىدر المطمكب مف المداخؿ كالكحدات المعجمية كشرحيا كتعريفيا بالطريقة 

الكصفية  ىك عنصره ميكىمّْؿ ليذه الكظيفة إنما ، كالتاريخي راءلمفئة العامة مف القي 
الحديثة  مف المعمكمات التي أصبحت الصناعةي القامكسية المغكيةي  ، كمعمكمةه التَّعريفية

فية كالتأثيمية ... ( محُّ عمييا إلى جانب بقية المعمكمات )الصكتية كالنحكية كالصر تي 
دـ في التي تيقدَّ   القكاميسي  التاريخية  معمكمةتعريؼ. كقد استغنىت عف ىذه ال ارة كؿٌ صى
أغمبي القكاميس التي أيلّْفت كأىكلىتيا عنايةن كبيرةن يا، عشر كمُّ فت قبؿ القرف التاسع التي أيلّْ 

  .في القرف العشريف
ليطرم  القكاميس الفرنسية: قامكسي  ضمفى  ىذا النكعكمف األمثمة البارزة عمى  
Littré(2872 الذم ييعدُّ بحؽو أقدـى قامكس لغكم فرنسي كظَّؼ العنصرى )ػالتاريخي  ـ 

في الغالب  ػ عى ككضى  ػ  (8)التي قامت بيا األكاديمية الفرنسية كتممةغيًر المي  بعد المحاكلة
لكؿ مدخؿ مف مداخمو تاريخان لظيكره كاستعمالو، فكاف سابقان لكؿ القكاميس التاريخية  ػ

عند بعض الباحثيف  ؼ خطأن ييكصى سيما قامكس أكسفكرد الذم  با كالك األخرل في أكر 
ف كاف األكؿى  مكس لغكم تاريخي )العرب بأنو أكؿي قا مف نكعو في منيجو  كا 

القاموس التاريخي والنحوي لمغة كطريقتو(. كقد سمَّى ليطرم كتابو ىذا باسـ: 
 .( dictionnaire historique et grammatical de la langue française) (9) الفرنسية
لمغة القاموس العام المسمى:  : الكتابي مة البارزة األخرل عمى ىذا النكعكمف األمث
كصؼى ىذه فيو مؤلفاه حاكؿ ، كقد ظير مباشرة بعد قامكس ليطرم، ك (20)الفرنسية

 2890بع ما بيف المغة خلؿ حقبة تمتد مف القرف السابع عشر إلى التاسع عشر كطي 
عجميَّيف بأىمية ىذا العامؿ في التطكُّر كالتغٌير المي  مؤلفيوـ، مع كعيو أكثر عند 2900ك

 .(22)ميا كالكصكؿ إلى المعنى الحقيقي أك األصمي لمكممةمسي سى ب الدالالت كتى كتعاقي 
رة الصادرة بكؿ في القكاميس المغكية العامة المتأخّْ  رت ىذه الطريقةي ثـ تطكَّ 

يكر الكممات بمدلكالتيا المختمفة ظي  نصيصي عمى تكاريخأصبح التَّ فالمغات األكركبية، 
ان مف العناصر التي ال ييستغنىى ألنو أصبح عنصر  ،أك شبوى ضركرم   أمران ضركريان 

أمثمتو البارزة في المغة  كمفكؿ تعريؼ في كؿ مدخؿ مف المداخؿ.  ، فيعنيا
كالقامكس الذم أصدره المركز القامكساف الكبير كالصغير لبكؿ ركبير،  الفرنسية
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 ليضعى  (TLF ) (22)ذخيرة المغة الفرنسية: بعنكاف (CNRS)الكطني لمبحث العممي 
قامكس في  ، كىك أضخـي  ـ2964إلى  2789نسية خلؿ الحقبة الممتدة مف كصفان لمفر 

 تاريخ المغة الفرنسية كأىميا. 
مب مف القكاميس التي أردنا أف نستحضرىا قبؿ الخكض في صي  نكعو ثالُث أما 

أىلفاظ في كصؼ  و األكؿى و كأساسى مكضكع بحثنا ىذا، فيك الذم يجعؿ مف التأريخ ىدفى 
مف  انطمؽ الكصؼي  سكاء أدناىايا مف أعلىا إلى خترقي مكديان يى بيان عى المغة كصفان تعاقي 

ىا ) المغة المعاًصرة(، أـ رائح )أقدـ عصكر المغة( ليصؿ إلى آخرىا كأعلأسفؿ الشَّ 
ؽ في طبّْ األمرى ، فبدأى بأعمى شريحة ليصؿ في النياية إلى أسفميا. فيك يي  سى عىكى 

أيكسفكرد  ان بامتياز. كمف أبرز األمثمة عمى ذلؾ قامكسي دياكركنيبيان تعاقي الحالتيف منيجان 
Oxford English Dictionary (OED) (2928ـ)  رتبرغ الشيير، كقامكس كي (FWE)(23) 

القاموس التأثيمي والتاريخي المطبكع حديثان باسـ  كصاحبىيو ديبكا، كقامكس 
 يخي لمغة الفرنسيةالقاموس التار المسمى  ركبير التاريخي سثـ قامك  ،(24)لمفرنسية

(25). 
النكع األكؿ عف اآلف  أف نستغني ػمف ناحية أكلى  ػلنا يمكف  ػبعد ىذا  ػكنحف 

كاقعه في ىامش مكضكع حديثنا الذم مف أنكاع القكاميس الثلثة المذككرة، ألنو 
مبفيو ك  نخكضي  نما ىك أىمية،  أيةى  التاريخيَّ  كلي العنصرى ال يي ك كليٌبو،  وليس في صي كا 

 لغايةمف ناحية أخرل ك  ػمكننا كيي ف العنصر التاريخي. مكسه لغكم عارو بتاتان قام
عمى النكع  غوي التاريخيـالقاموس الم أف نصطمح عمى إطلؽ صفةً  ػ ضو حدراسية مى 

الثاني مف ىذه القكاميس، تمييزان لو عف النكع األخير الذم قد نصطمح عمى كصفو 
رناه ىنا (اريخي الت ) مناكقد قدَّ  .التاريخي لمغة بالقاموس ، كالسببي راجعه ىناؾ كأىخَّ

أم أنو  ؛في التعريؼ انب المغكمجالز عمى ركّْ ىما يي ركيز فقط. فأحدي إلى درجة التَّ 
تكضيح ك كشرحيا  األلفاظعريؼ عناصر لغكية في ت عمى ،بالدرجة األكلى ،يعتمد

خية كالتأثيمية في التعريؼ. عمى العناصر التاري أكثرى ييرٌكزي  كاآلخري  ،دالالتيا المختمفة
ال فإف  ُـّ  كلِّ كا  لكف درجة االعتماد عمى التاريخ ، بطريقتوالمغة  أىلفاظ بكصؼ منيما ييت

مطركحان  . كيبقى السؤاؿي مركزية في ذاؾة أك ثانكية في ىذا، كأساسية أك مختمفة: جزئي
لمغتنا  كأنفعي ل أجدى يف تبٌقيَّ النكعيف المي  أمّْ  عف ػ بعد تنحية القامكس المغكم الصّْرؼ ػ
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ضو، رى فيده كناًفع في بابو كغى كلِّ منيما مي أف ىك  ػكالجكابي سيككف ػ ال شؾ العربية؟ 
معان، كقد كتفتقر إلييما أف لغتنا تخمك منيما سيما  المنيما يؤرّْخ لمغة بطريقتو. ك  ككلِّ 
ة عيميران بيف المغات الحيَّ  طكؿي كاأل جربةن،راثان كتى تي  ىكىي األغزري كاألغنى  ػنا ت قكاميسي اىتمَّ 

مف  . فيا ليتنا نستطيع العمؿى لمغة العربية ػ بكؿ شيء إال بقضية الكصؼ التاريخي
و لمفئة جيف معان ألف أحدان منيما ال يكاد ييغني عف اآلخر. فيذا يتكجَّ كذى مأجؿ النَّ 

مة/ ـ ليـ في تعريؼ الكمصيف كغير متخصّْصيف، يقدٌ صّْ العريضة مف القراء متخ
ضمنيا  كتككفركبان مختمفةن مف المعمكمات الضركرية بقدر ما يحتاجكف، المدخؿ ضي 

و إلى فئة خاصة كمحدكدة  دان كاح اعنصرن  المعمكمةي التاريخيةي  مما يحتاجكف. كذاؾ يتكجَّ
مّْعيف الذيف تضيؽي  ستعمميف، ىي فئةي مف القراء كالمي  القكاميسي  المتخصّْصيف كالميتىضى
مف  النكع األكؿ(عف حاجتيـ، كال تركم تمؾ الزُّمرةي الثانيةي المتمثّْمة في  العامةي لمغة )
، ألف ما مغكمر الطىشىيـ كال تيشًبع نىيىمىيـ مف ناحية التاريخ كمراحؿ التطكُّ القكاميس عى 

كتفاصيؿ عف مراحؿ تطكُّرىا،  كشكاىدكالمعاني  عف تاريخ األلفاظ، فييا مف معمكمات
مَّو ليذه الناحية التي يعمـ أف ليا طيلبان يؿى شفي الغىميى قميؿه ال  ، فيمحىضي جيدىه كمَّو أك جي

دُّكنيا دكف غيرىا أك أكثرى مف غيرىا، كيحرصكف عمييا  كريغَّابان مف نكعو خاص يىكى
 كيتدافعكف  مف أجميا. 

 
ييبذىؿ بالضركرة مف أجؿ جمع الشكاىد  قد كال شؾَّ في أف المجيكد الضخـ الذم

مف القكاميس التي ذكرناىا،  النصكص كالمعمكمات لكضع النكع األخيركالكثائؽ ك 
صغَّر الثاني )أم النكع المتكسّْط أك المي  بيا النكعي فيد أيضان في تمبية الحاجة التي يتطمَّ سي

ذفسيأخذ مف، مف القكاميس التاريخية ( ، ال عمينا إذا قمنا ا يكفيو منيا كيترؾ الباقي. كا 
لغتينا إلى أم نكع كاف مف أنكاع  ارحمة الحالية التي تفتقر فييفي ىذه الم ،إف الميـ

 ر لمغات األكركبية، ىك أف تيجمَّع المعمكماتي الكافيةي القكاميس التاريخية التي تتكفَّ 
سكاءه في إنجاز كالكثائؽ الضركرية التي يمكف استغللييا كاالستفادةي منيا  كالنصكصي 

عمى ىذا  ميف معان. كما داـ األمري مى إلنجاز العى  ، كقد تككف صالحةن ىذا العمؿ أك ذاؾ
ا لخدمة أم صالحن  ؛نا عف القامكس التاريخي لمغة العربية عامان فميكف حديثي  ،النحك



 
19 

 ػ كما قمنا ػ بيف النكعيف . كالفرؽييما جميعان الحاجة إل كعيف معان. ألننا فعلن في أمسّْ النَّ 

  مختصر.ز خر مكجى آبيف نمكذج معمَّؽ كمكسَّع ك  ىك فرؽه 
 :المالمحُ الوظيفُة وا

الفئة الثانية مف العناصر بعد ىذا الذم سبؽ، يمكننا أف ننتقؿ لمحديث عف 
  .التأريخي لمغةىك ىدفيو األساسي الذم يككف قامكس مفيـك الالميكمّْمة لتعريؼ 

، سنحاكؿ ترتيبى طرحيا كالجكاًب كثيرةأسئمةه نا طريقى  رضي كىنا تتزاحـي عمينا كتعت
 كلُ شَ  ماىك:  كالسؤاؿ الكبير الذم ينتًصبي اآلف أمامنا عمى التَّكّْ  يا خيطكةن خطكةن.عن

نا الخطكطى كلقد سبىؽ أف لخَّص ؟ما مالمُحو الكبرى وكيف يكونو ىذا التأريخ 
لمقامكس الثاني مف تعريفنا العريضة لما ينبغي أف يككف عميو ىذا التاريخ في الجزء 

نة  »:حيف قمنا و في العناصر اآلتيةنا كظيفتى حدَّدك التاريخي  التأريخ لكلِّ األلفاظ المدوَّ
ر أو والمضمون أي الدالَّ والمدلولَ  تأريخًا يتناوُل الشكلَ  ، ويرُصُد كلَّ أوُجو التَّطوُّ

مانية والمكانية وفي كل ر في المعاني واأللفاظ، ويُتاِبعُ التغيُّ  يا في كل أبعادىا الزَّ
دَّدنا بيا كىذه  .«تََوياتوَمجاالت االستعمال وُمس ، ىذا التأريخ شكؿى العناصر التي حى

 إلى تفكيكيياإعادةي صياغتيا ك يمكف القامكس التاريخي لمغة،  كظيفةى  ،في الكقت ذاتوك 
 النقط اآلتية: 

بنىى كالمضمكف أك المى  الشكؿ جيتىي مف (المدخؿ) لموحدة القاموسيةالتأريخ  -2
 :منيما فقط. كىذا يقتضي لكاحدعمى ا، كليس االقتصار كالمعنى
عطاء تاريخ صحيأكًؿ ظيكر لمكممة المي  أ( رصدى  ح أك مرجَّح ػراد التأريخ ليا، كا 

لميلدىا كدخكليا في الخدمة كاالستعماؿ بناءن عمى كثيقة أك شاىد أك نص 
 يثبتي ذلؾ .
مف الناحية  الصيغة األكلى التي ظيرت بيا تمؾ الكممةي الصكرة أك ب( تقديـ 

شكمية التمفُّظية كالكتابية، ثـ المعنى األكؿ أك األصمي الذم كاف ليا في مرحمة ال
 الظيكر األكؿ.

ج(  تقديـ ما ىك ضركرم مف المعمكمات التأثيمية حكؿ الكممة التي ييؤرَّخ ليا 
لت آ)صيغة الكممة في لغتيا األصمية إف كانت مينحًدرة مف أصؿ أجنبي كما 
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عطاء ني  إليو في المغة الميستقًبمة ، كا  بذة مختصرة عف الرحمة التي مبنىن كمعنىن
ؾ مف يعتقد أف الجانب ل. كىناقبؿ كصكليا إلى العربية ... ( قطعتيا الكممةي 
ان في القامكس التاريخي، كنحف نعارضي ذلؾ أك ليس ميمٌ  مطمكبو  التأثيمي غيري 

ة ال بقكة، كنعتبر عنصر التأثيؿ مف العناصر األساس في العممية التأريخي
كرتييا إال بكجكدىا. فكؿُّ قامكس تاريخي في نظرنا ال بد أف يككف تكتمؿ صي 

 د كممةى رً ك فحيف ني  مكس التأثيمي أف يككف تأريخيان(.القا شرطي  أيضان ) كليس تأثيميان 
) ميناكىرة( عمى سبيؿ المثاؿ، ال يكفي في التأريخ ليا أف نقكؿ إنيا ظيرت في 

، الًحيمة عسكرم كعىمىؿي  أك تدريبه  مريفه تى  عناىا:، كأف م(16)القرف التاسع عشر
نما ال بد أف نضيؼ ما ييكمؿ قصةى   :ىذه الكممة كىك كا 

 التي أخذت بدكرىا عف اللتينية، (17)الحديثة المغات األكركبية أنيا معرَّبة عف (2
( كال ) ف م ، أم ليست مف ) ف ك رأصيؿ مف جذر معجمي عربيكليست 

ـي ر .( كما قد يتكىَّ  .البعضي
عمى  ثـ أصبحت تدؿُّ  باليد، ما ييعمىؿي ( أف معناىا األكؿ في تمؾ المغات ىك 2 

 فيما بعد. ، ثـ عمى الخداع كاالحتياؿ،التدريب العسكرم
ًَ ل خكحيف نؤر  في المغة العربية  أيضان التي شاع استعمالييا رسانة( كممة )تى

)كىك:  بالمعنى الذم ظيرت بوظيكرىا في العربية  كرد تاريخى ال يكفي أف ني الحديثة، 
، بؿ ال ر الذم حصؿ لمعناىاكُّ كالتط (18) الحرب( خائر كاألسمحة كأدكاتً مستكدىع الذَّ 

 : القصة، كىي عناصرى  ؿي بد أف نأتي بمعمكمات أخرل تيكمّْ 
كفي  ،arsenal :الحديثة الفرنسية في )الحديثة  األكركبيةالمغات  مف أنيا مأخكذةه  (2

  ، كفي اإلسبانية:  arzenaleاإليطالية:، كفي tarsenalمة: الفرنسية القدي
darsena .) 

نعة( أف المغات األكركبية نفسيا أخذتيا عف العربية بصيغة ) 2 دار )أك  (دار الصَّ
نائع ثـ قييّْدى استعماؿي لتعمُّـ إحدل الصَّ  رشةو عمى كى  ( التي كانت تيطمىؽي ناعةالصّْ 

  .ة السُّفيف كالسُّفيف الحربية خاصةن الكممة بالداللة عمى مكاف صناع
المغة العربية بعد أف  دتيا إلى مكطنيا األصمي فيبعك  ( أف رحمة الكممة انتيت3

يا، فظيرت في   رسخانة( حينان آخر،حينان ك) تى  رسانة(تى صيغة)ى تغيَّرت ملمحي
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 .تاءالصيغة األكلى مع إضافة إمكانية كسر الأخيران عمى  استعماليا استقرَّ أف ( 4 
ًرفان في النياية إلى الداللة 5   الكمّْية اليائمةالذخيرة أك  عمى( أف معناىا أصبح مينصى

  مف األسمحة. 
ي اتيا في جانبى شتقٌ التي طرأت عمى الكممة كجميع مي  ر والتغّيررصد كل أوجو التطوُّ  ـ 2

كالجغرافي متابعة أشكاؿ ىذا التغيُّر عبر االمتداد الزمني كالمدلكؿ معان. ك  الداؿّْ 
ككؿ المعاني المختمفة  تيا الكممةي كؿ المراحؿ التاريخية التي عاشى  أم عبرى  ؛معان 
عطاء تكاريخ صحيحة عف كؿ مرحمة تي اكتسبتيا خلؿ الحقب المختمفةال ، كا 
، بؿ ال بد مف تتبع حاالت فقط . كليس ىذاعف كؿ تغيُّر في الشكؿ أك المعنىك 

ى األلفاظ كالمعاني في البيئات المختمفة التي عم ر كالتغٌير التي تطرأي التطكُّ 
بمفظ كذا  ءو يّْ بمفظ كذا كمعنى كذا ، كعند طى  ميـو تيستعمىؿ فييا، فيي عند تى 

ستعمؿ بمعنى آخر أك ستعمؿ بمعنى كفي المغرب تي تي . كفي الشرؽ كمعنى كذا
ليا في العربية ظيير( التي )ألمثمة عمى ذلؾ كممةي اأبسط  صيغة أخرل. كمف

يا أيضيؼى إلي في المغرب ، لكنيامعنى قكمٌ كميساًعد، ك  تركة معنى: ميعيفو المش
دم معنى خاصّّ  رسـك الذم المى  ىػ( كىك الداللةي عمى6ؽ ) منذ العصر المكحّْ

العربية خزىف( التي استيعًممت في ) مى كمثاؿ ذلؾ أيضان كممةي . صدره السمطافي يي 
ييضاؼي إلى في المغرب  ، لكفياءي بمعنى المكاف الذم تيخزىف فيو األش المشتركة

عمؿه بكثرة منذ ىذا المعنى العاـ المشترىؾ معنى آخري خاصّّ لكنو شائعه كمست
دم أيضان   .لدكلة كالحككمة كالسمطة كاإلدارةعمى ا، كىك الداللةي العصر المكحّْ

ذا أردنا المضيَّ إلى أبعد مف ىذا في تتىبُّع ، ىذه الكممة إلى آخرىا  رحمةً  كا 
 ـ بصيغتىي :2400إلى المغة الفرنسية منذ سنة  ىاجرتأنيا يؼي فسنض

magasin  ،ؿ  تجارم، ثـ أيخً  كبمعنى: مستكدىع ذت منيا ثـ بمعنى مىحى
magazine  َّصميـ مف أصبحت أخرل ، كاشتيقَّت منيا كمماته مصكَّرة ةبمعنى مجم 

، (magasinage, magasiner, magasinier, emmagasiner:)مثؿ الفرنسية المغة
مطة كاإلدارة في بمعنى السُّ  makhzenـ بصيغة: 2838ثـ أيعيد اقتباسييا سنة 

 .. إلى آخر القصة. .المغرب 
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رشىؼ( فيكتفي بذكر معناىا  كال يمكف أف نتصكَّر تاريخان لغكيان يتعرَّض لكممة ) حى
ية ات الشَّككػف النباتػعمى نكع م كىك الداللةي  ،عند ظيكرىا في شعر امرئ القيس

رَّة، البف  كالجامعرة ) ػات المتأخّْ ػي كتيب النباتػيا فمعناىا كلفظً  تتبَّع تطكرى كال ي الميخضى
، كما طرأ عمييا مف تغيُّر داللي كصكتي حيف لإلشبيمي( وعمدة الطبيبالبيطار 

تينطىؽي في بيئة األندلس  ،عمى األقؿ ،أصبحت منذ منتصىؼ القرف الرابع اليجرم
 لحن العوامكما نصَّ عمى ذلؾ الزُّبيدم في  ػتيف ) خيرشيؼ( ممضمك بالخاء كالشيف ال

ػ كليس بالحاء كالشيف المفتكحتيف)  نصكص لحف العامة األخرل التي جاءت بعده ككؿُّ 
حىرشىؼ( كما كاف عميو األمري مف قبؿ. بؿ كيؼ ال نتابعي قصةى ىذه الكممة إلى نيايتيا 

مّْية المىدّْ في صكت الشيف فأصبحت تينطىؽي كتيكتىبي بزيادة كبعد فنقكؿ إنيا تطكَّرت فيما 
عمى صكرة ) خيرشيكؼ(، ككيؼ انتقمت ىذه الصيغةي بعد ذلؾ مف االستعماؿ العامي 

 طالمعجم الوسيإلى المستكل الفصيح الذم أقرَّه مجمعي المغة العربية بالقاىرة كأثبتىو في 
، فقد انتقمت ىذه اليكالقصةي ما  ؟ كاإليطالية كممةي عف طريؽ اإلسبانية زاؿ ليا ذييكؿه

كغيرىما، ثـ عادت إلى  "artischoke"         كاإلنجميزية "artichaut" إلى الفرنسية
 أيضيفتكممةه جديدة  ( فاعتقد الناسي أف ىذه األخيرة العربية في صكرة ) أرضي شىككي

ممة الفرنسية سكل خطإ ناًتجو عف ترجمة الكىي في الحقيقة معجـ العربية، كما إلى 
دى التي استقرَّت الميياًجرة  إلى العربية، كمثاؿو مف أمثمة الكممات  حان في لغات الغرب رى

 .  (29) متنىكّْرة في صكرة جديدة خاًدعة إلى العربية مف الكقت ثـ عادت
التي استيعمؿى فييا  ر في المجاالت والحقول والموضوعات المختمفةمتابعة التطوُّ  ـ 3

استعماالته مختمفة  ليا ككفتفيناؾ الكثيري مف األلفاظ التي  لو. ييؤرَّخي  المفظي الذم
، كمعانييا في كؿ مجاؿ عمى . فنأتي عمى معناىا المغكم العاـباختلؼ المجاالت

، كمف حقؿ داللي إلى حقكؿ أخرل، ىك الكممة مف معنى إلى آخر انتقاؿي ك حدة. 
خ لممؤرّْ  المجاؿ الداللي الذم ال بدَّ ر في عمى التغيُّر كالتطكٌ  في حد ذاتو دليؿه 

التي  كاألمثمةً  ،فيو ىذا التغيُّر ثى دى كيبحث عف الزمف الذم ح، دهرصي المغكم أف يى 
 تؤيد استعمالو في ىذا المعنى أك ذاؾ. 

عدة  مستكياته  الغة لي . ككؿُّ في كل مستويات استعمالو ػأخيرًا  ػمتابعتو  ـ 4
(. registresلت )ػبالسّْجً  المعاصر المساني لحاالصط في تسمى األلفاظ الستعماؿ
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كمستكل  ، عند كبار الكيتٌاب كاألدباء،«الرفيعي  »ي أك الفنّْ  فيناؾ المستكل األدبيُّ 
الذم يجرم عمى ألسنة الميذيعيف  المنطكؽ أكالمكتكب في احاالستعماؿ الصَّ 

ؼ عمى مختمً ى كمما ييمقى  كسائؿ اإلعلـ السمعي كالمرئيّْ  مفكنسمعو كالخيطباء 
خميطه  كعمى ألسنة العامة مف الناس كى أك الدارجي  كىناؾ المستكل العاميُّ  .المناًبر

كحيف نككف بصدد  كالمعرَّب. ميـ كالفصيح الميحرًَّؼ كالدخيؿمف الفصيح السَّ 
 ستكيات. كىذا اآلمري التأريخ لكممة معيَّنة يتعيَّف رصدي استخداميا في كافة ىذه المي 

اه مع آخريف كىك الذم يدعك إلى أف يقتصر ىذا مع الرأم الذم نتبنٌ  ال يتعارض
كالعامي. فل  القامكسي في المرحمة األكلى عمى المستكل الفصيح دكف الميىجيّْ 

مف الكصكؿ ياية نالفي كلكف ال بد  ،عمى ىذا النحك بأس مف أف تككف البدايةي 
 عندما ػيمنىع كما أف ىذا ال . مكلي لكؿ مستكيات العربيةإلى مرحمة التأريخ الشُّ 

ع مراحؿ تتبُّ ػ مف  لفصحىاىي  نة ىذا القامكسدكَّ مي  في االنطلؽ تككف نقطةي 
قد تككف ىي  التي في حياة استعماليا كتغيُّرىا إلى آخر نقطةالكممات  رتطكُّ 

 إلى العامية.   مف الفصحى مرحمة االنتقاؿ 
ح الملمح العالعناصر إذف، ه ىذ  القامكسي عميو  امة لما يككفىي التي تكضّْ
 التي يقكـ عمييا. ةى تحدّْد كظيفتىو كاأليسس الرئيسىي التي لمغة، ك  التاريخي

 اأَلىمِّيَُّة والضَّرورة:
َي  أما  المغة ػ ىي مستكدىعي  عجـي مي  ى في ككف المغة ػ كالمقصكدي ، فتتجمَّ قأىميَّتي
في اريةجماعة التي تستعمميا، كذاكرتييا الثقافية كالحضتاريخ ال فيو  ، كالسّْجؿُّ الذم تيدكَّ

 كحصيمة ًخبراتيا ،كؿُّ صغيرة أك كبيرة مف حياتيا االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية
. كمعنى ىذا أننا حيف ؿّْ مراحؿ التطكر التي تمرُّ بياكتجاربيا في كؿ المجاالت كك

نى خزئياتو البسيطة المي نعمد إلى اكتشاؼ تاريخ لغتنا بكؿ جي  ي كٌؿ كممة كعبارة ة فتىزى
حكييا الكمماتي عمى اختلفيا كتنكُّعيا ككثرتيا كتركيب، كفي كؿ قصة صغيرة تى 

كازدحاميا، فنحف في الحقيقة نعمؿ عمى اكتشاؼ كؿ جزئية مف تاريخ ثقافتنا 
ناتو المختمفةكراتنا لمعالىـ بمي صكُّ منا كمفاىيمنا كتى يى كحضارتنا كأفكارنا كقً  يا قً ، كتكثيكّْ

رىا كانتقاليا مف مرحمة إلى أخرل. كالذم يزيد دكثيا كتطكُّ تكاريخ ظيكرىا كحي  كتسجيؿً 
ؽ في فيـ مفرداتيا كتتبُّع مف أىمية ىذا األمر أننا حيف نبحث في أسرار المغة كنتعمَّ 
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عف كؿ كنعتمده كأكثؽى نص  يمكف أف نمتمكو  دو شاى حكايات ألفاظيا، نجدىا أصدؽى 
التي  مكلي لكؿ مجتمع لغكم. فالتكاريخي دراسة التاريخ الشُّ نا في التفاصيؿ التي تيمُّ 

 كالكثائؽي التي يستعممكنيا كيأتكف بيا، ،عكبـ كالشُّ مى ينة عف األي يا المؤرخكف بالمً يكتبي 
كناقمييا عمى أيدم كاتبييا  ،زكيرسخ كاالنتحاؿ كالتَّ ض لمتشكيو كالمى يمكف أف تتعرَّ 

كاتيا مف أحشاء  و الدقيقةى لذم نستنبطو كنجمع تفاصيمى في كؿ لحظة، لكف التاريخ ا كري
، ال يمحقيو الزَّيؼي كال يعمىؽي بو حقيقي أصيؿه  ، تاريخه اجـ كمف ثنايا األلفاظ كالتراكيبالمع

.  مىسخه أك تزكيره
ـ المُّغىكمّْ كحيف نتحدث عف كتابة تاريخ  ليس  ػكما ال يخفى  ػقصكد ، فإف المالميعجى

نما المقصكدي ىك التَّ لو تاريخه  ليس تاريخو لشيءو  اصطناعى  صكص في النُّ  نقيبي . كا 
، لمعرفة اكالشكاىد كالكثائؽ الصحيحة التي ال يتطرَّ  ما األياـً كربَّ  ػلًحقىب ؽ إلييا الشؾُّ

التي نشأت فييا ىذه الكممةي أك تمؾ بيذا المعنى أك  ػنكات فضلن عف السَّ  كالشيكرً 
زكف باألدلةكنحف مي  ،ؼ ذلؾكتشً نى كحيف  .أك سكاىا يذه الصيغةً بذاؾ، ك  يَّدكف عزَّ  ميؤى

أك  أك صناعةو  أك ًحرفةو  ةو أك أدا بالشكاىد، نككف قد اكتشفنا تاريخى ميلد شيءو أك فكرةو 
عمى مرحمة في حياة المجتمع  أك سمَّطنا الضكءى  ،حضارية عمـو أك تقنية أك ظاىرةو 

أك تمؾ األداة الحضارية  ذا الشيءعمى كجكد ى المستعًمؿ لمغة، أك أمسكنا بدليؿ مادم  
أك االقتصادم أك الديني أك الثقافي  االجتماعيّْ  ثً أك ذلؾ الحدى  أك الظاًىرة الفكرية،

يمكف أف تيصبح ًمفتاحان لمرحمة تاريخية  فالكممةي  .الذم يمكف أف يككف لو شأفه ذك باؿو 
 عكضى  ،مرحمةو كأيخرلبيف في الفصؿ  كعينكانان ييعتىمىدي معيَّنة،  أك اقتصادية حضارية كأ

 كاختفائيا. ظيكر سيللة مف السُّلالت الحاكمةطريقة التَّحقيب التقميدية القائمة عمى 
ى البحث في نشأة ىذه عمى سبيؿ المثاؿ سيقكدنا إل (سيكَّر)في تاريخ كممة  فالبحثي 

بيا بيف  عامؿً صنيعيا كاستعماليا كتسكيقيا كالتة إنتاجيا كتى نشأتيا ككيفيَّ  فً المادة كمكا
كبالتالي  ا عمييا.قام المَّذيفاالنتعاش االقتصادم كالحركة التجارية معرفًة ك  ـ،مى األي 

إلى اكتشاؼ الدكر الذم كاف  طكةن خي فطكةن ىذه الكممة حيف نتتبَّعو خي  سيقكدنا تاريخي 
تاجرة في إنتاج السكَّر كتصنيعو كالمي  ،األقصى كمنيا المغربي ، ربيةلبعض الدكؿ الع

. كالبحث الذم يمكف أف نيعنًكنىو بعصر صناعًة السُّكَّر عدمكالسيما في العصر السَّ ، وب
سيدفعنا أيضان لمتعرُّؼ إلى المصدر األكؿ الختراع ىذه المادة  (باركد )في كممة 
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رة التي كاف لظيكرىا في التاريخ شأفه كبير في تطكر الحركب، كسيؤدم بنا  المتفجّْ
ـى بو الذم حتمان إلى معرفة الدكر  العربي كالمسممكف في استخداـ ىذه المادة كنقميا قا

ًَ  )كأخيران، لقد أصبحت كممة إلى أمـ أخرل.  عنكانان لمرحمة تاريخية معٌينة  (فطفى
ف الشرؽ كالغرب، كما كانت خصبة باألحداث كالسياسات كالصراعات بي

الضعيفة  عنكانان لمرحمة أخرل مف مراحؿ الصراع بيف الشعكب(استعمار)كممة
حيف ظيرت أصبحت عنكافى مرحمةو  (حاسيكب) ككممةي كالشعكب القكٌية الميسيًطرة. 

عنكافه آخري عمى مرحمةو  (عىكلىمة)جديدة مف التطكُّر الًعممي كالتّْكنكلكجي، ككممة 
دو أخرل ، مف التقارب بيف الشُّعكب كالحضارات كتعميـ المىعرفة كالتَّركيج لنىميكذىجو مكحَّ

ليا مناًفع عامة  كمعرفةي مثؿ ىذه األمكر مثيؿه في التاريخ. لـ يسبؽ لو افة،مف الثق
ـي  فيدي تي  ما بتاريخ الحضارات كاألفكار كالمفاىيـ كالصناعات  كؿَّ شخص لو اىتما

تشمؿ كؿ التخصُّصات  كالثقافات كنحكىا. كباإلضافة إلى المنافع العامة التي
حيف  المغات اإلنسانية ي يجنييا الباحثكف فيالت الخاصة فائدةي ال، ىناؾ كاالىتمامات

كعلقة بعضيا كدراسة الكشائج القائمة بينيا كمقارناتيا كتداخميا ينكبُّكف عمى تاريخيا 
 . الميضاٌدة كاليجرةً  ، كاليجرةً ضيكعيا لقانكف التأثُّر كالتأثيركخي  ببعض

شكاالٌت: -3  أسئمٌة وا 
ى كجكد عم ػنكاع القكاميس األخرل كبقية أ ػريخي يقكـ إذا كاف القامكس التأ
كيشترؾ مع  ،كما سبىؽى القكؿي  نة كالترتيب كالتعريؼ،دكَّ : المي العناصر الثلثة األساسية

عميو التكافؽي  ما كقعى سبى القامكس المغكم العاـ في القكاعد العامة لكؿ عنصر منيا حى 
التي  منيجيةي ال تبىنَّتو ماك ، صناعة القامكسية في العصر الحديثبيف أصحاب ال

فإف لمقامكس  ،المعجم الوسيطىا في مقدمة العممي بالقاىرة كنشرى  جمعي كضعيا المى 
شكاالتو  صكصياتو خي  ،التاريخي مع ذلؾ مف خلؿ األسئمة اآلتية التي  ضحي سكؼ تتَّ  كا 

 . كالتنفيذي  كاإلنجازي  التأليؼي لما ينبغي أف يككف عميو نا فيمى  عمّْؽتي 
ثارةن  كأكثره سؤاؿو  أىـكلعؿ   مف بيف بقية  لمخلؼ كالجداؿ كاألخذ كالرَّدّْ  إلحاحان كا 

نة القامكس ك المتعمّْؽى، في ىذا الباب، األسئمة األخرل  ،أك مادتو المغكية بمدكَّ
فيؿ سيككف المنيجي المتَّبىع في . في التعامؿ مع ىذه المادة يوالذم ينبغي تبنّْ  كالمنيج

، احيومنيجان استقصائيان استيعابيان في كؿ جكانبو كنك نتو جمع مادة القامكس كتككيف مدكَّ 
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رؾ جزءو آخر، أـ سيككف منيجان انتقائيان انتخابيان يسمح بأخذ جزء مف المادة المغكية كتى 
اآلخر انتقائيا؟ كمف أجؿ التكضيح،  امكليان كفي بعضيأـ سيككف في بعض الجكانب شي 

 عمى النحك اآلتي: ت أك إشكاالسئمة يمكف أف نفرّْع ىذا السؤاؿ الكبير إلى مجمكعة أ
 يَمِل:والمُ  لِ الُمستعمَ ثُنايُة القديم والحديث أو 

نة  إشكاؿ متعمّْؽو  أكؿي فػ  ؿ ثنائية القديـ كالحديث أك المستعمى حكؿ ىك بالمدكَّ
نة قامكسنا الذم يؤرّْخ  يؿ ينبغيف .ياالمادة المغكية التي عمينا جمعي مف  ،ؿيمى كالمي  لمدكَّ

في كؿ مراحميا التاريخية منذ  ىذه المغةألفاظ لكؿ  أف تككف شاممةن  بية،لمغة العر 
، ةن مف كمماتيا في القديـ كالحديثنشأتيا األكلى إلى مرحمتنا المعاصرة، فل نيغاًدر كمم

ـ كالتدافع كأيىًمؿى بفعؿ التطكُّ سقىطى  كما ما بقي منيا جاريان في االستعماؿ ر كسينَّة التزاحي
أـ أنو  منذ نشأتيا إلى اليكـ، ،ىا كتكقَّفنا عندىا كأرَّخنا لياإال أحصينا، بيف األلفاظ

يَّة التي ما تزاؿ جاريةن  ، كال في استعمالنا الحديث يكفي االقتصاري عمى األلفاظ الحى
ىنا نمتفتي خمفى  إال عند الضركرة يجكر، المىيّْت كالمى  مف أجميو لما انتيى عيديه كانقضى

ذكر كممة نستعمميا اليكـ كنحتاج  يتطٌمب األمري البحثى م عندما كاالقتضاء، أ في جي
، كبالتالي لف ع أطكار حياتيا لفيميا أكثر كتكظيفيا بشكؿ أدؽَّ إلى معرفة تاريخيا كتتبُّ 

نا في نتطرَّؽ إلى األلفاظ الميّْتة كالمييممة التي سىقىطت مف االستعماؿ ألنيا لـ تعد تيمُّ 
 ؟ كرلمذكإال في حدكد االستثناء ا شيء

يف، ككؿّّ لو تعارضكىذا السؤاؿ عمى قدرو كبير مف األىمية، ألف ىناؾ اتجاىيف مي 
تيو كأنصاريه.   ىا قامكسي أبرزي  ،مثمو فئةه مف القكاميس التاريخية المشيكرةاألكؿ تي حجَّ

كالمتأثركف بمنيجو، كقد  (Oxford English Dictionary= OED)أكسفكرد اإلنجميزم 
غادر منيا شيئان قديمان أك حديثان، حيان لفاظ اإلنجميزية كحاكؿ أف ال يي اىتـ بجمع كؿ األ

. كمف القكاميس المحسكبة عمى ىذا االتجاه أيضان (20)أك ميتان، مستعملن أك ميملن 
بجمع ألفاظ الفرنسية منذ أقدـ عصكرىا إلى  يى م عينً س ليطرم لمغة الفرنسية الذقامك 

مف القكاميس التاريخية  شر. كالثاني تمثمو مجمكعةه النصؼ الثاني مف القرف التاسع ع
، كقامكس التاريخي قامكس ركبير، ك يوكصاحبى مثؿ قامكس ديبكا  (22)الحديثة الفرنسية
كغيرىا  (22)القاموس التأثيمي والتاريخي لمغة الفرنسيةالمسمى: كىك  ر كمينارنى بكمغار 

في المقدمة  التاريخي رقاموس روبيمف القكاميس التي سارت عمى طريقتيا. يقكؿ 
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ىذا القامكس ىك  مكضكعي  " عمى تحريره كىك السيد أالف رم: المشرؼي  التي كتبيا
طت مف االستعماؿ الحديث ، كال يتطرؽ إلى األلفاظ التي سقى لفرنسية الحديثةاأللفاظ ا

ة الحديثة مف التطكر أك التغيُّر. فالفرنسية ضاءة المرحمإل تدعك الحاجةي إال عندما 
 نرجع إلييا ىنا إال باعتبارىا ، كالديمة في الجممة، ىي عندنا بمثابة لغة أجنبيةالق

َن  ، كباعتبارىا كسيطان كضامنان ركريان لمكصكؿ إلى استعماؿ اليكـض مىعبىران
مقارنة مع  (ثلثة مجمدات )ذلؾ خرج ىذا القامكس في حجـ متكسّْط . كل"للستمرارية..

 :كرغـ أف القامكس المسمىكزت أجزاؤه العشريف. حجـ القامكس اإلنجميزم الذم تجا
كأكثر مف ستة عشر مجمدان  )صدر في حجـ أكبر   (TLF) ذخيرة المغة الفرنسية

قامكس لغكم فرنسي في  بر أضخـى عتي كا ،(صفحة مف القىطع الكبيرعشريف ألؼ 
مع ذلؾ اقتصر فقط عمى األلفاظ المستعممة في المغة  العصر الحديث، إال أنو

مف ) نة ىا فترة زمنية معيَّ كالمغة المحكية تحدُّ سية المكجكدة في النصكص األدبية نالفر 
، كجعؿ نقطة انطلقو مف األلفاظ المستعممة في الفترة الحديثة  م(1191إلى  1871

ثي في كىي كحدىا التي ييعمىؿ عمى كصفيا في حالتيا الراىنة كييبحى  ،كالمعاصرة
كمثؿ ىذا االتجاه كاف قد  كالتاريخي.يجيف الكصفي امتدادىا التاريخي بإعماؿ المن

ؿ في ، فيك يسجّْ م1191كخ الذم ظير في فرنسا منذ سنة مي تبنَّاه مف قبؿ قامكس ب
لف تجد ىنا سكل األلفاظ الميستعممة في الفرنسية  »المقدمة ىذه الملحظة قائلن:

َـّ استبعادي الكممات ا المعاصرة بالمعنى الكاسع لمكممة.... لعتيقة الميحتفىظ بيا في كت
رىجت مف  القركف لغة عمى شكاىد القكاميس باعتبارىا السابقة في أدبنا، كلكنيا خى

فظنا مف ىذا النكع بالكممات التي ما زاؿ ليا استعماؿه االستعماؿ. كفي مقابؿ ىذا احت
 . (23) "مفاىيـ تاريخية معركفة.. عف تعبّْر التي الكممات ككذا األدبية، في المغة

كغمة في التي يستند إلييا ىذا االتجاهي الثاني ىي أف األلفاظ المىيّْتة كالمي  جةي كالحي 
قت في التأريخ ليا ـ مما لـ يعد جاريان في االستعماؿ، ال حاجة إلضاعة الك دى القً 

ما ال يحتاجي إليو إال فئةه قميمة جدان مف العمماء ب، كتضخيـ حجـ القامكس كاالىتماـ بيا
أصبحت بمثابة لغة أجنبية.  ػ كما قاؿ آالف رم  ػ ف ىذه المغة الميممةيف، ألالمختصٌ 

يي أف االقتصار عمى المغة الحديثة ) أك ف ،جة التي يستند إلييا الفريؽي األكؿالحي أما 
معناه االقتصاري في التأريخ عمى جزءو مف المغة دكف بقية  ،( كحدىاحديثان  الميستعمىمة
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شؾ في أف التاريخ سيككف مبتكران كال يمثؿ سكل مرحمة مف األجزاء التي أيسًقطت. كال 
كاليدؼ بكؿ كضكح.  د االختيارى ، عمينا أف نحدّْ حؿ المغة. كبالنسبة لمغة العربيةمرا

، تسير مع ابييا مف خلؿ ما كتبكه لحد اآلفاآلراء التي عبَّر عنيا أصح كأغمبيةي 
و كمي القامكس التاريخي الذم نىري  مكلي، كترل مف الضركرم أف يشمؿاالتجاه األكؿ الشُّ 

بدءان مف أقدـ عصكرىا )المرحمة السامية كمرحمة النقكش كالمراحؿ  ،ألفاظ العربية كافةى 
مركران بكؿ العصكر اإلسلمية، رغـ  ما سيقتضيو  ،الجاىمية( إلى العصر الحاضر

كيؿ لمغةو عيمّْرت في استقراء كؿ ىذا التاريخ الط ،األمري مف عناءو كبير كمشقة ال تيقىدَّر
يا إلى كؿ أنحاء العالـ، كتركت تراثان مكتكبان استعمالي  أكثرى مف سبعة عشر قرنان، كامتدَّ 

في مختمؼ المجاالت العممية كالثقافية  ةضاىيو تراثي أية لغة حيَّ كشفكيان غزيران ال يي 
المغة  فإذا كاف آالف رم يقكؿ في سياؽ حديثو عف كاالجتماعية كاالقتصادية كغيرىا.

ح إال في القرف كلـ تنض ،يا األكلى إال في القرف العاشرالفرنسية التي لـ تظير ملمحي 
إف  "أكؿي قكاميسيا الشاممة إال في القرف السابع عشر:  السادس عشر، كلـ يصدير

نكف  ، (24) "كضع تاريخ كمماًت لغةو استعممىيا الناسي منذ عشرة قركف ييعدُّ ضربان مف الجي
 فرنسيةي ال عاشتو ما عاشت ضعؼى  عف تاريخ المغة العربية التي أف يقكؿنو فماذا يمك

 كأنتجت أضعاؼى ما أنتجت؟ . 
كأنا شخصيان أرل أف المغة العربية بحاجة إلى ىذيف النكعيف معان مف القكاميس 

 التاريخية:
سَّع،مي  شمكلي كاستقصائي نكع (أ ـى  كى لفاظ فصَّؿ لكؿ أكامؿ كمي  تاريخو  يككف ىدفيو تقدي

، كالحياة كالمكت العربية بغضّْ النظر عف عصرىا كحالتيا مف االستعماؿ كاإلىماؿ
أك عدد أجزائو، كالميدة التي القامكس المتضمّْف ليذا التاريخ  ضّْ النظر عف حجـبغك 
يا.س ألننا في ىذه الحالة  يستغرقييا كاألدكاًت كالطاقات البشرية كالمادية التي يحتاجي
مة  مف ي حاجةى نمبّْ  لتاريخ المغة بأكممو كسائر لو رغبةه في المعرفة الدقيقة كالمفصَّ

ٌطاتو التي مرَّ بيا مىقاتو كمىحى بقصة كؿ كممةو استيعممت يكمان أك لحظةن ما في فنأتي  ،حى
 مف ىذا الحجـ إخراج عمى بي ف التغمُّ ػكيمك .تاريخ المغة العربية الطكيؿ كالمتنىكّْع

، كما يمكف رةالمعمكماتية الحديثة كالمتطكّْ  كاألدكات اتقنيالتّْ  باستعماؿ القامكس
و عمى مراحؿ مي   تتالية كلك استغرؽ األمري كقتان طكيلن.إخراجي
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ضركرة االنطلؽ في كضع الدعكة إلى ، عمى أحدي المغكيٌيف المعاصريف كقد دأىبى 
عمى  ذخيرة لمغة العربيةقاعدة أك بىنؾ ضخـ لمميعطيات أك  قامكس تاريخي، مف كضع
 (25)ديوان العرب، تككف بمثابة  التي تحدثنا عنيا سابقان  ةغرار ذخيرة المغة الفرنسي

بل استثناء ، كٌؿ النصكص  كفيو يتُـّ جمعي . لغكم  كتاريخي  كأدبي  كثقافي  كحضارم  
إلى  ، ثـ االنتقاؿي عمى اختلؼ مكضكعاتو كأىميتو كٌؿ التراث القديـ كالحديث كمىسحي 

كسى سى يرى مرحمة فى  لكتركنية المتكفّْرة، كمف قاعدة المعطيات إلتو بأحدث الطرؽ ابى تو كحى
، ءي مف أنكاع القكاميس: التاريخية، كالتخصُّصية كالتقنيةىذه يمكف أف نستخرج ما نشا

 عندكغيرىا. كالميـ ، كقكاميس األعلـ، ، كقكاميس األطفاؿ، كالكظيفيةكالحضارية
ىك خيطكة أٌكلية  ػميما كمَّؼ مف كقتو كماؿ  ػرة ػػلذخيصاحب الفكرة أف إنجاز ىذه ا

ىي المصدر األساسي  اضركرية قبؿ االنتقاؿ إلى مرحمة القامكس التاريخي، ألني
   كالمكثكؽي الذم يمكف االعتمادي عميو. 

يقتصر عمى تقديـ المعمكمات التاريخية ، طفي حجـ متكسّْ  آخر مختصر كنكع( ب
جدَّ في الفترات الذم است الحديثى كتشمؿ  ) دكف غيرىاحكؿ الكممات المستعممة 

ـى  مع اختصار الشكاىد كالنصكص  ،(الذم رغـ ًقدىمو مازاؿ مستعملن  المتأخرة كالقدي
القطاع  ي حاجةى الثاني ىك الذم يمبّْ  كالتفاصيؿ غير الضركرية أيضان. كىذا النكعي 

 . ستعمميياراء العربية كمي األكسع كاألكثر انتشاران مف قي 
 :القميُل  والكثيُر وِمعياُر االستعمال

كالقميؿ بإزاء بإشكالية النادر ؽ ىك المتعمّْ  الفرعية،مف أسئمتنا  والسؤال الثانيػ 
بمعيار كثرة االستعماؿ التي  خذي ألمف األلفاظ المغكية. فيؿ سيككف عمينا ا ما ىك كثيره 

، أـ اإلحصاءي المعجميُّ في أمرىا  ـي حسً كيى ىا دي حدّْ نة مف التردُّد يي تتحقَّؽ بكجكد نسبة معيَّ 
ف كؿَّ أنو عمينا  أم  ؛ك حقَّقت أدنى مستكل مف التردُّدفي المغة كل الكاردةً  األلفاظً  أف ندكّْ

 كاحد؟  أك كاتبه  كلك استعمميا شخصه 
 منيـ أك عدده كبيره  ػالذم اتبعو القدماءي مف مؤلفي القكاميس العربية  كالمنيجي 
خلفان لعمماء النحك  ػرذكى تي  يعطي لمبدإ كثرة االستعماؿ أىميةن  لـ يكف ػعمى األقؿ 

لـ تكف مف جممة معايير الفصاحة التي  ،ألة الكثرة أك القمة أك النُّدرةألف مس ػكالقكاعد 
عكه أك مى يف كانكا يتفاخركف بكثرة ما جى ، بؿ كثيره مف المغكيٌ كضعكىا كتقيَّدكا بشركطيا
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 )ككـ في تاريخ المغة العربية مف كتاب يحمؿ اسـى  )نادر مكا عميو مف الغريب كالصى حى 
، أمران ضركريان  جعمتوك  عممت بيذا المبدإ. كلكف القكاميس المغكية الحديثة (النكادر

ييسمىحي لو فالمفظي ال كاعتبرت كثرة االستعماؿ شرطان مف شركط الفصاحة الحديثة. 
د كالتَّكرار في كتابات مف التردُّ  دةن جيّْ  نسبةن  قامكس لغكم إال إذا حقَّؽى  بالدخكؿ في

 كرغـ أفمف المجامع المغكية.  جمعه ، أك أقرَّه مى ، أك شاع استعماليو عمى األلسنةميعتبىرىة
ألف اليدؼ مف  في القامكس المغكم العاـ. عما األمر في القامكس التاريخي مختمؼه 

 و الكصؼي ، كالثاني ىدفي ريةبيداغكجية معيا دافيو تعميميةه أىفاألكؿ  )يف مختمؼه القامكسى 
القارئ إلى ىذه الناحية  أك تربكم، كليست غايتيو تكجيوى  د عف أم اعتبار تعميمي  جرَّ المي 

الباب عمى مصراعيو لكؿ لفظ أك القكؿى بفتح  ال نكافؽي إال أننا  ،(مف االستعماؿ أك تمؾ
بمغى مف الغرابة  أك، يتيـ ألمّْ كاتب كاف في نص   استعماؿ نطؽى بو شخصه ما أك كردى 

. كما أكثر العابثيف كاللَّىيف كالشكاذّْ مف ذكذ كاالبتعاد عف قكاعد المغة ما بمىغى كالشُّ 
نما البد مف اعتبار نسبة معيَّنة مف التردُّدالناًطقيفالكاتبيف ك  لتفادم الخكض في  . كا 

، مع لكنناالقامكس دكف جدكل.  حجـً  مغة كتضخيـً ألفاظ لـ يكف ليا أثره ييذكىر في ال
، أك  به أك عاًلـه نستثني مف تمؾ االستعماالت الخاصة التي ينفرد بيا كاتً  ذلؾ، كبيره

، فاستعماالتي أمثاؿ ىذه الفئة مف الناس ممُّكو لناصية المغة العربيةأديبه معركؼه بتى 
ر تطكُّ لدكرىا في  الباحثيف كالدارسيف جميكرمف كقىبيكؿو اىتماـ  عادةن ما تككف مكضعى 

كغالبان ما تككف األلفاظي كالتعبيراتي التي ييحًدثييا ىؤالء الكتٌابي  ليب المغة كتنكُّعيا.أسا
  الكباري كيتميَّزكف بيا ميراعيةن لقكاعد المغة غيرى نابيةو عنيا.

 :العامُّ والخاصُّ 
 المكقؼً  ىك حكؿ السابقة، النقطةنا مباشرةن بعد الذم يكاجيي  الثُ الث كالُ واإلش ػ 

األعلـ البشرية كغير البشرية مف مختمؼ األعياف، كمف األلفاظ التقنية  مف أسماء
 التاريخي عمى ألفاظ المغة العامةنةي القامكس دكَّ كاالصطلحية. فيؿ يكفي أف تقتصر مي 

كما ىي عادةي القكاميس المغكية، أـ ينبغي أف تيضَـّ إلييا األلفاظي الخاصةي كالمتخصّْصة 
، (26)ية كغيرىا مف أسماء سائر األعيافعلـ البشرية كالجغرافاأل اءي أم: أسم)  اأيضن 

 كغمة في التخصُّص؟كانت مي  كلك ،(العمـك كاصطلحاتي  قنيةاأللفاظ التّْ  ككذلؾ كؿُّ 
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أحدىما. كقد أف ننحاز إلى  جدَّدان أماـ اختياريف ال بدَّ كىذا أمره يضعنا مي  
ْـّ، ككذلؾفي العامةي  القكاميسي المغكيةي العربيةي  انحازت التاريخية  القكاميسي  الغالب األعى
إلى االختيار األكؿ، معتبرةن أف  عنيا،أك عمى ما كيًتبى  التي اطمعنا عميياالغىربيةي 

اميس قك  )رض ػخصَّصة ليذا الغك القكاميس المي ػالمكاف الطبيعي أللفاظ األعلـ ى
، كال ييقبىؿي منيا في مكسكعية، أك القكاميس ال (الناس كالمكاقع كالبمداف كغيرىا.. أعلـ

مىكم  )ـ ػمى قكاميس المغة إال ما كاف منسكبان إلى عى  ، أك ما  (لخإ... كمىكّْيٌ كمحمَّدم كعى
 )ى بعينو ميسمِّ  عمى خاصةه  داللةه لو  ثانييماك  ،عاّـّ  ىما لغكمّّ كاف لو استعماالف أحدي 

لصطلحات التقنية ككذلؾ األمر بالنسبة ل، (لخإ... أك حيكافو  عو كضً أك مى  شخصو 
ىك ػ  سيما ما كاف منيا ميكغلن في الخيصكصيَّة كال ػ عندىـ كالعممية، فمكانييا الطبيعيُّ 
قنية أيضان،  كال ييقبؿي منيا إال ما شاع استعماليو في المغة القكاميس االصطلحية كالتّْ 

 . (27) ة المشتىرىكةالعامَّ 
المغكية القكاميس  كىي تخصيصي ) ناكمع أف ىذه القاعدة العامة التي ذكرناىا ى

أشير قاعدةه سميمة كمعمكؿه بيا في  ، (لأللفاظ العامة فقط إال ما لو استثناءاته 
كيمكفي التقيُّدي بيا  كالقكاميس المغكية التاريخية أيضان، (28)القكاميس المغكية العامة

عمييا مف قكاعد قامكسينا إذا شئنا  صة التي يىركىفي إلييا ألف لكؿ قامكس أىدافىو الخا ػكجى
 في كلنبدأ بالتدقيؽ .كالٌتدقيؽالتكضيح تحتاج إلى مزيد مف إال أف المسألة في نظرنا  ػ

 .(محاتطكاأللفاظ االصطلحية أك الميص أسماء األعلـ)  مفيكمنا لميصطمىحي
ـي  أك حيكافو أك  مكافو ىك ذلؾ االسـي الذم ييطمىؽ في المغة عمى شخص أك فالعمى
عف سكاهي مفى ه تمييزان ميطمىقان ييميّْزي أم عمى ميسىمِّى بعينو  ؛ييرادي تعيينيو أمّْ شيءو 
 الميسىمَّيىات.

ـي  باعتبار أنصالتو في العىمىمية  ،عند النُّحاةلكف االسـى العىمىـ في الحقيقة ينقًس
نقيكؿ.كعىدىميا،  ؿو كمى :. إلى ميرتىجى ؿي في العىمىمية كاألكؿي م كيًضعى أم الذ ؛ىك الميتأىصّْ

ثَّميكا منذ البداية لمداللة عمى مسمِّ  كارتيًجؿى ارتجاالن  كضعان  َى في العربية لو ى بعىينو. كـى
َى بأسماء قالك  عتيا أكؿى :  (دىدي أي  )كمنيا:  ،بعينيا سمَّياتو خاصةمي مرةو ل ا إف العربى كضى

ؿو ، ك لقبيمة عربية معركفة عمىـه عمى األًب األكؿ  (فىقعىسي  )كاسـي امرأةو  (سيعادي ) اسـي رجي
. (29) التي كردت في شعر بٌشار بف بيرد (الشَّيفىراف )كممةي كمف ىذا القبيؿ أىيضان . 
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ينو اسمان ال كجكدى لو في المعجـ عمى شخص أك شيءو بعى نحف ككذلؾ الحاؿي لك أطمقنا 
أف ف األعلـ أك ما أىشبىوى ذلؾ. كميزةي ىذا النكع م (يؿطنبى رى أك حى  (يطربىقزى  ) العربي مثؿ:
 في المغة.ألفاظو قميمةه 
أم  ؛في المغة لمداللة عمى العمىمية مف كضعو األصميّْ  نيًقؿى ىك الذم  :كالثاني

 ، ؾػكنحك ذل أنو كاف مكجكدان في الميعجـ لمداللة عمى فعؿو أك اسـو أك مصدر أك ًصفة
 ػعىطاءه  ػ كىىبه  ػًرباطه  ػمصره  ػةه قاىر  ػ خالده  ػأيسامةي  ػفىيده  ػأىسىد  ػيىزيدي  ػأىحمىدي  ) مثؿ:
ثـ نيًقؿى مف معناه العاـ كخيصّْصى بالداللة عمى ميسمِّى ًبعينو. كأغمبي  ، (...أكرـي  ػكىريـه 

 أسماء األعلـ البشرية كالجغرافية كغيرىا مف ىذا النكع .

ألعلـي ا ككى ) أسماء األعلـمف الثاني النكع ألفاظى  كمف ىذا التقسيـ يتبيَّف أف
ك إلى القامكس التاريخي أ امىكًضعى ًنقاشو حكؿ إدخالي ككفتيمكفي أف ال  (المنقكلةي 
ـ المغة الذم نؤرّْخ لو، كمكجكدةه  .منو اإخراجي مةه في ميعجى لسبب بسيطو ىك أنيا متأصّْ

فيو بمعافو تدؿُّ عمييا قبؿ أف تنتقؿى إلى مرحمة مف التطكُّر فتكتسب داللةن جديدة ىي 
ةي العمىمية كالتَّسمية الخاصة. فداللتييا عمى العمىمية ما ىي إال مرحمةه مف مراحؿ دالل

فنحف البد أف نذكر في قامكسنا تطكُّرىا الذم يجب الكقكؼي عنده كالتأريخي لو. 
فىيد كأيسامة، كخالد كقاىرة كمصر كًرباط أىحمىد كيىزيد كأىسىد ك التأريخي ألفاظان مف نحك: 

ي مف ذكر كجيى تعريفيا ل التعرُّضً  حيفبدَّ  ريـ كأكـر ... كأىمثاليا. كالككىىب كعىطاء ككى 
ـى  دى مثلن إنو اسـي فاعؿو مف خمى  (لدخا)داللتيا بأف تقكؿ في  ، كاسـه ييطمىؽي عمى بمعنى: دا

 : لفظه بمعنى بىمدو (مصر)الد بف الكليد كغيره. كتقكؿ في عدد مف أعياف الذككر مثؿ خ
جميكرية مصر  )، كاسـه ييطمؽ عمى بمد بعينو بيف شيئيف  زو حاجً  أك كيكرىةو ، كبمعنى

، كيستعمؿي عربية بعينياكاسـي قبيمة  ،ييطمؽ عمى السَّبيعلفظه  :(أسد)في. كتقكؿ  (العربية
لظيكر كؿّْ لفظ مف ىذا النحك،  مف التأريخ بدَّ كما ال  .أيضان عممان عمى شخص

 .اصةالداللة الخ مف الداللة العامة إلى وانتقاللمرحمة ك 
مةً أك المتأى  كىك أسماءي األعلـً الميرتىجمةً  األكؿي  النَّكعي  أما   أم  ؛في العممية صّْ

كضي فييا أف ، بذاتياميسىمَّياتو  عييفي تى كجوو كاحدو كىك في التي ال تيستعمؿي إال  فالمىفري
ألعلـ البشرية اب خاصةالقكاميس الىا إلى أمري  كييسنىدى مف القامكس التاريخي  تيستبعىدى 

لسبىبيف أراىيما كجيييف: أكليما  َأميُل إلى رأٍي خاٍص في ىذه النُّقطةلكني  كالجغرافية.
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.  أف عددى ىذا الضرب مف األعلـ في معجـ كؿّْ لغةو قميؿه جدان  تعرَّض فإذا كما أشرتي
يكفي في  و. كالثاني أنفمف تككف عبئان كبيران عميوالقامكسي المغكمُّ أك التأريخيُّ ليا 

ؿً حيف القامكس التأريخي   ،في المغة المفظ تاريخ ظيكر ذكري  كؿّْ كاحدو منيا، تناكي
 إذا تكفَّرت الكثاًئؽي كالميستىنىداتي الضركريةي  ،استعمالو عمىمان عمى شيء ميحدَّد كمرحمةً 
 .، دكف الدخكؿ في األمكر األيخرللذلؾ

يىذا عف األسماء الميفردة ، أما الميركَّبةي من  ػمة يا ، مثؿ: تأىبَّطى شىران ػ كرأس الخى
 ػكعبد اهلل  ػكماءي العىينىيف  ػكما شاءى اهللي  ػكًنعمةي اهلل  ػاهلل  كرحمةي  ػكرأس الرجاء الصالح 

نبىؿ  ػكعبد الرحماف   . كنحكىا ...كعبد اهللي بفي عىٌباس  ػكأىنسي بفي مالؾو  ػكأحمدي بفي حى
ٌيز القامكس ا يا مف حى   كالسَّبىب فيو، ىك األىليىؽي كاألىنسىبي . كضكعً لتاريخي كمفإخراجي

: أف ذلؾ  داللةن عميياتأصُّلن في العمىمية ك أشدُّ  الضَّربىذا  أمراف عمى األقؿ: األكؿي
 كالثاني ألف كؿَّ لفظ مف ألفاظ ىذه األسماء الميركَّبة .بيا مف كؿّْ ما سىبىؽى  كالتصاقان 
 ػرجاء ك  ػرأس  :فكؿّّ مف )القامكس المغكم العاـ أك التاريخي كارده في بابو مف  كأىمثاليا

في  ،أك مف المفركض أنو كارده  ،كارده  ػمثلن  ػ (حػرأس الرجاء الصال )كصالح ، في 
 مكانو مف ترتيب القكاميس العامة.

، ىنالؾ ، ك   ىك األعلـي ك  نكعه آخر مف أسماء األعلـ، إلى جانب ما ذيًكرى
سحاؽ كيعقكب كمكسى  دخيمةي مف ليغاتو أيخرل أعجمية،البةي ك ميعرَّ ال مثؿ: إبراىيـ كا 

كقايقىل   كسيبكيوكمريـ كبىغداد كتيكنيس كليبيا كطرابمس ، كنحكىا مف األلفاظ الميفردة، 
ميـ، كنحكىا مف األلفاظ الميركَّبة خصائص ىذه األسماء األعجمية الدخيمة  كمف. كأيكرشى

ي في العربية إال بداللة كاحدة كى ال تيستعمىؿ أنيا ،ميركَّبةن  أـكانت مفردةن  ،كالميعرَّبة 
كىذا كانت في أصؿ لغتيا منقكلةن أـ مرتجمةن. أالداللةي عمى العمىمية المىحًض، سكاءه 
 ، كالتعامؿى ىك قكاميسي األعلـ ال قكاميس المغة، يدعك إلى القكؿ إف مكانىيا الحقيقيَّ 

يختمؼي عف التعامؿ مع النكع األكؿ مف أسماء األعلـ  معيا في القامكس التاريخي ال
مة في أم: ) العربية األعلـ ىذه سيما أف عددى  كال  ،العمىمية الميرتجمة كالميتأىصّْ

غرافية منياك  )األعجمية  ، كتتبُّعىيا (، في لغتنا العربية كثيره جدان  (عمى الخيصكص الجي
حصاءىىا مف الصُّعكبة بمكاف، كمؿءى بيطي   ، فيوكف القامكس المُّغكمّْ كالتاريخي بياكا 

قىدران معمكمان تيحدّْديه قكاعدي  ىذه األعلـ إذا أردنا أف نستثنيى مفإال . إثقاؿه كأىمُّ إثقاؿو 
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دُّ مف كثرتيا كتدفُّؽ أعدادىا، كنعني  ،كضكابطي صارمةه  القىدر الذم يمكفي استثناؤيهي، بتىحي
دان في القرآف كالحديث كنيصكص التراث العربي مشيكران كار  ما كاف مف ىذه األعلـ

، نيطمؽي ا االجتماعية القديمة كالميعاصرةكثيرى التَّداكيؿ كاالستعماؿ في حياتن اإلسلمي،
و عمى أبنائنا كبنات سماعيؿ كجبرائيؿ بعضى كيعقكب كمكسى  (أك ًجبريؿ)نا كإبراىيـ كا 

و اآل خرى عمى أشير ميديننا كعكاصمنا كعيسى كمريـ كسارىة ... كغيرىا (، كنيطمؽي بعضى
كتيكنيس كطرابيميس كالقيركاف كبغدادى ... كغيرىا. كفي ىذه الحالة سيككف دكري المؤرّْخ 

في التكقُّؼ عند ذكر صيغًة المفظ كمعناه في لغتو األصمية، كذكًر محصكران  المغكمّْ 
 التطكُّر التاريخي. أكًؿ ظييكرو لو في العربية بالصيغة التي ظيرى بيا أك اكتسبىيا مع 

كفي ختاـ ىذه النقطة، أقكؿ: إف البحث في أصكؿ األسماء الخاصة مف أعلـ 
سبؽى إليو عدده مف القدماء  يا،تاريخالبحث في كىك جزءه مف  ،بشرية كجغرافية كغيرىا 

تبان تحمؿ في ف ترككا كي ىـ ممَّ قيطريب كابف قىطىف القيركاني كغيرً أمثاؿ األصمعي ك 
دريد في كتابو المشيكر باسـ:  ، كمنيـ ابفي كتاب في اشتقاق األسماءسـ : عناكينيا ا

طكف كاألفراد. كمف كقد خصَّصو الشتقاؽ أسماء القبائؿ العربية كالبي  كتاب االشتقاق
التعريف واإلعالم بما أُبِيَم اب في أسماء أعلـ القرآف الكريـ كت أشير الكتب المؤلفة

بي زيد عبد الرحماف السُّييمي األندلسي ثـ المراكشي أل في القرآن من أسماء األعالم
سماء األنبياء في اشتقاؽ أى األخير بالبحث  كقد اىتـ الكتابي  .(30) ىػ582ى المتكفَّ 
، مثؿ: إبراىيـ كمكسى كسارة القرآفلـ البشرية كالجغرافية الكاردة في مف األع كغيرىا
 )كىك الماءي في لغتيـ. ك (ميك) ف ػمثل: إنو م( مكسى ). فقاؿ في تأصيؿ لفظ كيحيى

ر بمغتيـ أيضان. كلو أقكاؿه  (سا ف كاف كثيره مما  كىك الشجى في اشتقاؽ بقية األسماء ، كا 
     مف عمـ التأثيؿ المغكم الصحيح.قالو في اشتقاقيا كتأصيميا ال يقـك عمى أساس 

المكضكع  مف حيث، ، فيي ال تخرجي وألفاُظ العمومالتِّقنيُة الُمصطمحات أما 
 :ثلثو  حاالتو عف  ،الذم نخكضي فيو

عاّـّ  أم التي يككف ليا معنى لغكمّّ  ؛الكجييف ذاتً  االصطلحيةحالة األلفاظ  ( أ
. ػ إعرابه  ػنىصبه  ) خاصّّ  أك كضعيّّ  كمعنى اصطلحيّّ  جّّ ٍقؼه  ػحى ىذه ك  .( ... كى

كردىا ة أف ني كف في كؿ قكاميس المغضطرُّ ، ألننا مي الحالة أيضان ال تطرح مشكلن 
في  اكنشرح معناىا العاـ في المغة، كفي الكقت ذاتو ال بد أف نشير إلى معناى
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االستعماؿ الخاص أك االصطلحي بشكؿ مختصىر كمركَّز، فنقكؿ مثلن في 
حى (إعراب)تعريؼ كممة  ، عٌما في نفسو كنحك ذلؾ : مصدر أعربى بمعنى أفصى

. كلكننا باإلضافة إلى ذلؾ ال بد ءي البنا وكمصطمحه نحكم لو معنى مخصكص يقابم
أف نؤرخ لممرحمة التي انتقؿ فييا المفظي مف الداللة العامة إلى الداللة الخاصة أك 

لكنو بمجيء  ،كٌجوى كالتَّ  : القىصدى ) فالحجُّ كاف معناه في المغة أك الشَّرعية يةالعيرف
ديني  لحيّّ المغكم العاـ معنى اصط معناهإلى  أيضيؼى كنزكؿ القرآف اإلسلـ 
 كىك الداللة عمى عبادة مخصكصة ليا طيقكسه معيَّنة كشركطه معركفة(.  خاصّّ 

، لكنيا ميتداكلةه بنسبة عالية في المغة فقط خاصةه  حالة األلفاظ التي ليا معافو  (ب
(، كىذه أيضان يمكف كالبينيسيميف يكتكفكالنّْ كاأليككًسجيف  ) كالييدركجيفالمشترىكة

يا في كمى يا كحي كضعى  تأخذي فكاف األلفاظ العامة المشتركة ، يا تحت عنإدراجي 
مف المعمكمات  األساسيّْ  القىدر مع االقتصار في تعريفيا عمى القكاميس التأريخية.

 دكف الدخكؿ في التفاصيؿ العممية الدقيقة.
تتجمَّى خصكصيةي . ك الميًغرقة في الخصكصية االصطلحية كالتّْقنيٌة حالة األلفاظ (ج

 الحالة في العناصر اآلتية: ىذه 
 2قةو كمحدكدة. في مساحة استعمالية جدّْ ضيّْ  ياعي كقي ىا كتقى انزكاؤ  (2
حصاؤىا.  فيككف مف الصعب كثرةي عددىا (2  تتبُّعيا كملحقتييا كا 

 .ثير لمدىشةمي  بشكؿو  في كؿ لحظة كحيفو  ىاتكالديا ك ناسمت كثرةي  (3

دة بيم غيرى  ،في الكثير مف حاالتيا، ككنييا  (4 ، ف ذكم االختصاص الكاحدكىحَّ
 5مثاؿ عمى ذلؾ.  ني أحسفي ساالمصطمح المّْ  كحالةي 

عيرضة لمتغيُّر السريع بؿ عيرضةه لممكت كاالنقراض  ػ سبؽ نتيجة كؿّْ ما ػكىي (5
فيي  .تلًحؽالمي كالصناعي ر العممي كالتقني بحكـ كتيرة التطكُّ  ،في أسرع كقتو 

أعماريىا عادةن بعيمر التّْقنية أك الصناعة  العيمير، إذ تيقدَّري  مف األلفاظ القصيرةً 
  .المرتبطة بيا

مف  الثالثةقة بيذه الفئة تعمّْ المي  اتيٌ صكصً عطيات كالخي ىذه المي كؿ ل اعتباران ك 
نة القامكس مف مدكَّ يمكف إخراجي األلفاظ الميندرجة تحتيا  ،األلفاظ االصطلحية
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صية التخصُّ  لقكاميسا إلى االتأريخ لي أمري  ييككىؿى عمى أف  العاـ، التاريخي
قكاميس تاريخية خاصة  إلى أك ،التي تجمع ألفاظ العمكـ عمى اختلفيا كاالصطلحية

لفاظ األ لكف يبقى مف الثابت أف الحقة.كازية أك مي بكؿ صنؼ مف أصنافيا في مرحمة 
ي ى ما،  (المذككرة كرالصُّ مف بيف ) كيفما كانت حالتييا  ، معمكـل الفنّْية كاالصطلحية

إغفاالن نيائيان، كأف إغفاؿ التأريخ ليا  في نياية األمر، إال جزءه مف المعجـ العاـ لمغة.
كما  كاألفكار كالنظريات العممية، الحضارية ككبير مف المفاىيـ معناهي إغفاؿ لجزء ميـ  

بداع كاجتياد في كؿ مياديف المعرفة الدقيقة  اختزنتو لغتينا كاحتفظت بو مف تطكُّر كا 
كالمجتمعي في العالىميف  التي عرفيا العقؿي  الصناعات كالتّْقنيات كالًحرىًؼ كالمىياراتك 

ف التأريخ لأللفاظ إ ،القكؿكاإلسلمي خلؿ مراحؿ التاريخ. كخلصةي  العربي
لكف الخلؼ حكؿ المكاف أمره ال خلؼى عميو كعمى أىمّْيتو، االصطلحية كالتّْقنية 

قامكس التاريخي العاـ أـ القامكس التاريخي الخاص بيذه لذلؾ: ىؿ ىك الالميناسًب 
 األلفاظ كالميصطمحات؟ 

أخرل خاصة بيا، فرعيةن تطرح أسئمةن قد مسألة التأريخ لممصطمح  كأخيران، فإف
تناكليا بعضي الميتميف كالباحثيف في المكضكع، كال نريد الدخكؿ فييا اآلف حتى ال 

 . (32) يتشعَّب المكضكع
 :عاميُّ الفصيح وال

ةالذم يأت ل الرابعوالسؤا نة، ىك  ي في ترتيب األسئمة الميمحَّ ما إذا عحكؿ المدكَّ
نة ستشمؿ كؿَّ   مفأصناؼ الكممات العربية عمى اختلؼ مستكياتيا  كانت ىذه المدكَّ

ذا كانت سكؼ تقتصر عمى المستكل ا ي معان، أـالفصيح كالعامّْ  ألكؿ دكف سكاه؟ كا 
افظي عمى فماذا سيككف مفيكمينا لمفصاحة؟ ىؿ سنح ،األكؿعمى المستكل مقصكرةن 
ؼ عند حدكد عصر االحتجاج كاالستشياد كما يف لمتكقُّ مضطرٌ  ، فنصبحي القديـ  تعريفيا

كنكسّْع  نا أف نعيد النظر في ىذا المفيكـخطكطىو األقدمكف، أـ سيككف عمي ـى بيَّنو كرسى 
ى أحدثيا؟ كفي الحالة األخيرة ما ىي مف أقدـ عصكر المغة إل إطارى الفصاحة ليمتدَّ 

ي نميّْز بيف ما ىك فصيح نؤرّْخ لو كما ىك غيرهي الجديدة التي نضعيا لك المعاييري 
 فنتركيو جانبان؟ 
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يا كرغـ أف ىذه األسئمة المتعمقة بمفيكـ الفصاحة كزمانيا قد سبؽ أف تناكلتي 
، كأف ال أحد (32) عامان منذ أكثر مف عشريف  رى شً بشيءو مف التفصيؿ في بحث سابؽ ني 

نما أصبح  اآلف ينادم بضركرة الكقكؼ بعصر الفصاحة عند حدكدىا القديمة، كا 
الشعاري الذم يرفعو الكثيركف ىك أف لكؿ عصر فصاحتىو، فإف الخلؼ حكؿ مكضكع 

 بشأنونتنا ما يزاؿ مطركحان كما يزاؿ النقاشي دكَّ يما نختار لمي صحى كالميجات كأيّْ الفي 
 يات في المكضكع.للختصار نقكؿ: ىناؾ ثلثة تكجُّ قائمان. ك 
 
الذم نسعى لكضعو قامكسان كصفيان  بضركرة أف يككف القامكسي  يتشبَّثي  :أكليا 

أف كاستعماؿي المىنيىج الًمعيارمّْ ىنا معناهي :  بامتياز كليس معياريان عمى اإلطلؽ.
فائية التعميمية التي كفؽ معاييرنا القكمية أك الدينية أك الذاتية أك  ػنختار  النزعة الصَّ

نحكـي لو  مستكلن استعماليان  ػكركف عمى المغة يي بُّكف كالمكجّْيكف كالغى رى ينزىعي إلييا المي 
ع عميو كن ،بالجكدة كالفصاحة نصفو عادةن  مما خاًصـي ما عداهفندعك إليو كنشجّْ

طُّ حي تى ك  تينىفّْري منو فات التيذىؿ كالخاطئ كغيرىا مف النعكت كالصّْ بتى ي كالمَّيىجي كالمي بالعامٌ 
محصكرةن في ، فيجب أف تككف كظيفتيو المغة إذا أردناه شاملن  تاريخى لكف مف شأنو. ك 

 أك تكجيوو  ؿو ، دكف تدخُّ ية كما ىك في كؿ مرحمة مف حياتياكصؼ الكاقع المغكم لمعرب
ذف ية. فان بالمكضكعصً تَّ ميحاًيدان كمي بدكره خ الذم عميو أف يككف مف المؤرّْ  عمينا أف ال كا 

، كأف نؤرخ لميجات كما نؤرّْخ لمفصحى. مستكل مف مستكيات االستعماؿ نستثني أمَّ 
نما نقكؿ: نكتب تاريخى   كما لـ نفعؿ ذلؾ فل معنى أف نقكؿ إننا نكتب تاريخان لمغتنا، كا 

 ة أخرل: نكتبمف مستكياتيا كىك الفصيح. أك بعبار  كاحدو  جزءو مف تاريخيا أك مستكلن 
 يمؿ الباقي، ألف الميجات ما ىي في نيايةمرحمة بعينيا مف حياة العربية كني  تاريخى 

. فكيؼ نعرّْؼ القامكس التاريخي بأنو قامكس ر الفصحىاألمر سكل مراحؿ مف تطكٌ 
في الكقت ذاتو ػ تحت تأثير ، ثـ نتخمَّى ى كالمعنىبنى التطكر المغكم في المى  ع مراحؿى يتتبَّ 
مثلن أف نؤرّْخ  كيؼ يمكف الدقيؽ لكؿ ىذه المراحؿ؟  عف فكرة التتبُّع ػة المعيارية زعالنَّ 

كما القديمة ، فنذكر صيغىتىيا الصكتية  (: مرَّ جازى يجكز بمعنى) أك (مىجشىر)ة ػلكمم
في المساف المغربي ، كنقؼ عند ىذا الحد كال نستمرُّ في تتبُّع تطكرىا ىي في الفصحى

 ككيؼ ؟( ػ يدكزي  مدشىر ػ داز ): فصارت تينطىؽ داالن ،الجيـ  صكتب فيياأبدىؿى الذم 
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القديمة كىك  ( فنأتي عمى معناىا كما تشرحو القكاميسي نؤرخ مثلن لكممة )عىرصة
الداللي ليذه  ، كال نتابع التطكرى الدار أك المكاف الخالي مف البناءفي كسط ساحة ال

عمى الحديقة بصفة  (العىرصة )طمقكا لفظ الكممة كما كقع في لساف أىؿ المغرب حيف أ
ره كأشجاره   كعمى الحديقة تككف كسطى الدار أك ممحقةن بيا؟  ،رةه ثمً مي  عامة، فييا خيضى

، كال نتكقؼ عند التطكر الذم في الفصحى (رياض) ك  (ًجناف)ككيؼ نؤرّْخ لكممتىي 
ة التي الحديثة كالميجة المغربي بعض الميجات استعماؿ مدلكليما في حدث في

 األكلى: جمعي ) الفصحى بمعنى الجمعتستعمميما بمعنى المفرد، بينما ييستعملف في 
نَّة ، كالثانية: جمعي   ؟(كضو : رى جى

و اآلخر، فيك ال يرل األمر عمى ىذا النحك. ألسباب أىميا:  أف  (2أما التكجُّ
 ،وب تحقيقي نة القامكس التاريخي مف الصعفي مدكَّ  ،يايا كحديثً ، قديمً إدماج الميجات

ذا أردنا  كؿّْ مفرداتو كاستعماالتو. و كتدكيفي ألف أغمب ىذه الميجات لـ يتـ كصفي  كا 
( أغمب 2المشركع إلى تاريخ مجيكؿ.  ذلؾ فمعناه تأجيؿي  أف يتحقَّؽى إلى  االنتظارى 

كفي مقدمتيا القكاميس  )القكاميس التاريخية العامة في المغات األكركبية الحديثة 
تصرت في عممية التأريخ عمى المغة المشتركة أك الفصيحة دكف اق (الفرنسية
ذا أمكف ل(33)الميجات أف يسير في ذاؾ االتجاه  ػ قامكس أكسفكرد مثلن ك ػبعضيا . كا 

( عامّْيتيا المحكيةك المكتكبة اتجاه الجمع بيف الفصحى المشتركة أك المغة المعيارية )
حديث نسبيان بالقياس  ة عمكمان تاريخه بية الحيَّ ك فألف تاريخ تراث اإلنجميزية كالمغات األكر 

( 3. بخلؼ التراث المغكم العربي كمحدكده  قميؿه  كعامٌياتيا ليجاتيا إلى العربية، كعددى 
 ػتقميد متَّبع في صناعة كؿ القكاميس المغكية العامة  ف المجكء إلى االختيار كاالنتقاءأ

أحد اليكـ. ألنو في نياية األمر ال  إلىمنذ نشأتيا  ػكالقكاميس التاريخية جزءه منيا 
ـ مف المغات إحاطةى  بمعجـ لغةو  يزعـ أنو يستطيع اإلحاطةى  بؿ إف مف  .السّْكار بالًمعصى

ذم المفيـك  ىا عف المعجـ أبرز صفات القكاميس المكتكبة كأىـ خصائصيا التي تميّْز 
 مداخؿ كليس عمى، أنيا تحتكم عمى قائمة محدكدة مف ال(المعجـ الذىني ) الكاًسع

بؿ مف  ،قد أصبح مف المعركؼ. كلكما بيَّناهي مف قبؿي  كؿّْ المعجـ قائمة مفتكحة عمى
تيا كتحديثيا انيف مدكَّ حيً أف تقكـ قكاميسي المغة بيف الفترة كاألخرل بتى  ،المطمكب كالميًمحّْ 

دخاؿ الجديد كالميتغىيّْر بإسقاط المىيّْت كالمييمىؿ كا 
دؼه معيَّف، أك . ككؿ قامكس لو ى(34)
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ـي زي جممة أىداؼ يعمؿ عمى تحقيقيا كال يمكف تجاكي  الميحدَّد  اليدؼً  ىا، كالميُـّ ىك احترا
عمى العربية المكتكبة دكف العربية  المحدَّد ىنا ىك االقتصاري  سمىفان. فإذا كاف اليدؼي 

 يجب التقيُّد بو، كال نرل فيو المنطكقة، كعمى الفصحى دكف العامية، فذلؾ ىدؼه 
نة إذا أردنا أف نؤرخ لو سيككف عمينا إذاؾ أف المحدَّد مف المدكَّ  . كىذا القدري غضاضةن 

ًَ نتقيَّد حقان بالكصؼ المجرَّد المي  د، بأف نقتصر عمى كصؼ الظاىرة المغكية كما حاًم
أم دكف أف نيسقط عمى الكصؼ  ؛الحدّْ  ميا كنفسّْرىا كنتكقؼ عند ذلؾىي كنحمّْ 

 ينا أىكاؤينا الذاتية كأذكاقينا الشخصية.مميو عمكالتحميؿ ما تي 
و الثالث الذم يحاكؿ التكسُّط بيف االتجاىيف السابقيف، كيدعك إلى  كىناؾ التكجُّ

. كذلؾ باالنطلؽ أساسان مف يف كالجمع بينيما ما أمكفى نيجى مف المى  نات كؿ  سى األخذ بحى 
، (العصر الحاضر في الفصاحة كـكفؽ معايير ضركرية لتحديد مفي) الفصيح المستكل

كلكف عند تتبُّع أطكار الكممات الفصيحة ال بد لممؤرّْخ المغكم مف متابعة مراحؿ 
ؿي عمييا، تطكرىا إلى نيايتو بقدر ما تيسعفيو الكثاًئؽي كالنص كصي كالشياداتي الميحصَّ

 كىذا يقتضي عدـى التكقُّؼ عند مرحمة االستعماؿ الفصيح لمكممة أك لمعانييا، بؿ ال بدَّ 
 سكاء نحا ىذا التطكري  ،ر كالتغيُّرمف االستمرار في متابعة المراحؿ المتبقّْية مف التطكُّ 

كما أكثر األلفاظ الفصيحة التي ). بأف انتقؿ مف الفصيح إلى العامي منحىن لىيىجيان 
الميجات حتى تينيكسيى أصمييا الفصيحي كلـ يعد يتذكَّره  استقرَّ بيا المىطاؼي في حضف

ي إلى المجاؿ األجنبي عف حا منحىن آخرى بانتقاؿ الكممة مف المجاؿ العرب، أـ ن(أحد
يا حتى أصبح أصمييا العربي  العربية. ككـ كممة انتقمت إلى لغة أجنبية كتغيَّرت ملمحي

انبثقت مف المجاؿ المَّيىجي، فمما  ىنالؾ بؿ كـ كمماتو  .عمى الناس أخفىى ما يككف
إلى مستكل الفصيح الذم ييعتدُّ بو، ، ارتفعت إلييا ت الحاجةي شاع استعمالييا كاشتدَّ 

مف الكلـ  "الميستىرذىؿ "ك "فػػالميستيجى "ي ػف معدكدةن كقد كانت قبؿ ذلؾ  ،دَّت منوعي ف
 فصيحي اليكـ ىك خطأ)قكؿ: . كما أصحَّ قكالن مف ىذه الحكمة المأثكرة التي ت(35)العامي
ـ جكانب التطكر المغكم الذم عمى . كىذا مف أى(اليكـ فصيحي الغد ، كخطأاألمس

    .مؤرّْخ المعجـ أف يكليو اىتمامو
سىط، لما فيو مف فكائد  كنحف في الحقيقة أميؿي ما نككف إلى األخذ بيذا الرأم الكى

ما يككف إلى كاقع المغة. ثـ إف دراسة الميجات  ني القامكس التاريخي كتجعمو أقربى تيغ
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كص في تساعدنا عمى فيـ الفصحى كالغى  ىمَّ ماتو جي ـ لنا خدى ربية كثيران ما تيقدّْ الع
ضاءة جكانبى  دراؾ الكثير مف أسرارىا كا  مة مف حياتيا. مظممة أك ميعتً  أعماقيا كا 

المغة، قد تككف ىي تطكُّر  ما ىي في نياية األمر سكل تجسيد لمراحؿ مف كالميجاتي 
ذ مثلن عمى ذلؾ خ ) حمة الكسطىحمىقة مف حمقات المر  البداية أك النياية أك مجردى 

، كىك أف ال . بؿ نحف ندعك إلى أبعد مف ذلؾ(كممة : خيرشكؼ التي مرَّ ذكريىا
رىا داخؿ ذاتيا كمف خلؿ ليجاتيا، بؿ نقتصر في التأريخ لمفصحى عمى مراحؿ تطكُّ 

أف نتتىبَّع ػ  كأعمؽى  إف ىذا التاريخ قد يقتضي منا في بعض األحياف ػ لكي يككف أشمؿى 
األلفاظ حتى بعد ىجرتيا كانتقاليا إلى لغات أخرل، كخاصة تمؾ التي  أطكارى بعض

نَّت إلى مكطنيا ة طكيمة في إحدل المغات األجنبيةىاجرت كاستقرَّت لحقب ، ثـ حى
أجنبية  األصمي فعادت إليو بمظير أك معنى مختمفيف حتى اعتقد الناسي أنيا كمماته 

ـي  ييعتبر(. كلذلؾ مرَّ ذكريىا أيضان  اؿ نأخذه مف كممة: ترسانة التيالمثك  )دخيمة   عم
رناالتأثيؿ مف العمكـ المفيدة جدان في كتابة تاريخ األلفاظ كما  . كليس المقصكد القكؿى  كرَّ

نما أيضان تأثيؿ األلفاظ األجنبية ذات العلقة نا ىك تأثيؿ األلفاظ العربية فقطى ، كا 
دان أف ندرس األلفاظ المعرَّبة كالدخيمة بالمغة العربية قديمان كحديثان. كبقدر ما يككف مفي

الميقترىضات مف األلفاظ  عمى لغتنا مف المغات األخريات، يككف مفيدان أيضان دراسةي 
 (36)العربية في لغاتو أخرل. كلقد مكَّنتنا دراستينا لأللفاظ الفرنسية ذات األصؿ العربي

دراؾ مدل أىميتيا مف التأكد مف ىذه بأك المعرَّ  القصكل في مكضكعنا  الحقيقة كا 
 ىذا.  

كلقد استفادت القكاميسي التاريخيةي لمغات األكركبية كثيران مف النتائج الباًىرة 
يكد التي بيًذلىت في ىذا العمـ الذم ظيرت مىعالميو األكلى في أكركبا خلؿ القرف  كالجي

تيا خيرى است ثمار. كلكف الساًبع عشر كبمغى قمةى نيضجو في القرف التاسع عشر، كاستثمىرى
ـى كىذا النكع مف القكامي س التأثيمية الذم المغة العربية لـ تعرؼ مع األسىؼ ىذا العم

المعرَّب كيتيبو قميمة أيلّْفىت في ، الميَـّ ما كاف مف ياكثيران في كتابة تاريخيمكف أف يساًعدى 
في ىذا المتكاًضع  حتَّى ىذا البحثي كال تيغني مف جيكع. ك  في ىي ال تيسمً . ك كالدخيؿ

دَّد مف الجكانب التأثيمية الكاًسعة لـ يتطكَّر كلـ ييحرً   . باىرةن  ز نتائجى الجانب الميحى
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 كتبسيط الفصحى عاة تقريب العامية مف الفيصحى، أننا مف دي إلى ما سبىؽى  ؼٍ ضً أى 
بتقميص الييكَّة بينيما شيئان فشيئان حتى  ةالمغكي الثُّنائية كالسعي ما أمكف لمقضاء عمى

ُـّ إال بأمكر منيا: أك يكاداف إلى لغة يتطابؽي فييا المنطكؽي كالمىكتكبي نصؿ  . كىذا ال يت
شاعتيو، كاالعتراؼي  إحياءي  أك  ان ر تطكّْ جاء في العامية مبما  ما في العامي مف فصيح كا 
الجديد المستعمؿ في معنى ال كإضافة)بقكاعده  أف ييًخؿَّ  عف الفصيح دكفعان متفرّْ 

ظيير ك  عىرصة المعاني الفصيحة القديمة لكممات مف نحك: لىعامية المغرب إ
شاع استعمالييا في عدد مف الميجات العربية كالسيما إذا  ي كمماتو ، كتبنّْ (خزىفكمى 
ليذا  رت إلييا الفصحى. كمف أجؿ ذلؾ نرل أف في األخذ بذلؾ الرأم الكسىط خدمةن افتقى 

 اليدؼ النبيؿ أيضان.
 

 االنتقاءُ واالستيعاب:
اآلف أف االتفاؽ حاصؿه عمى أف : فيك أننا حيف نفترض اإلشكال الخامسا أم -

ىي المصدر األساس  ػبالمعايير الحديثة لمفيكـ الفصاحة  ػتككف المغة الفصحى 
نة قامكسنا العربي التاريخي مع االنفتاح عمى الميجات كاالستفادة منيا كمف لمدكَّ 

يا، كما بيَّناه مف قبؿ، فإف السؤاؿ الذم الدراسات القائمة حكليا كالقكاميس الخاصة ب
ىذا القامكس مف كؿ  ينشأ عقبى ذلؾ مباشرةن ىك: ىؿ سيككف عمينا أف نستخرج مادةى 

منذ أقدـ (37)النصكص المكتكبة التي تدخؿ في إطار المفيكـ العصرم لمفصاحة 
اإلمكاف عصكر المغة العربية إلى الكقت الحاضر، دكف أف نستثني منيا شيئان، أـ أنو ب

أك مرحمة تاريخية،  انتقاءي عىيّْناتو فقط مف ىذه النصكص، كؿُّ عىيّْنة منيا تمثّْؿ حقبةن 
يكف الكتيب ككبار الكتٌاب كاألدباء كالمؤلفيف كأعلـ الفكر كالثقافة كالمغة نأخذىا مف عي 

ديث ، كلغة القرآف كالحة إلى القكاميس المغكية المختمفةكالعمماء مف كؿّْ فف، باإلضاف
التي في الييئة العممية  مف الباحثيف بعضييـ أعضاءه  مو فريؽه يمثّْ  كىذا الرأمي  ..إلخ ؟
المجامع المغكية العربية لكضع القامكس التاريخي. فالدكتكر محمد حسف  اتحادي  عيَّنيا

إنجاز  ـ فيو خطةى لو قدَّ يقكؿ في مشركع  ػكىك مف ىؤالء األعضاء  ػعبد العزيز 
أمره ضركرم ال مندكحة عنو، ألننا ال  "قاء المصادر أك اختيارىا: إف انتالقامكس

، كال بد مف مف كؿ مصادرىا عبر ستة عشر قرنان  نستطيع أف نجمع المغة العربية كميا
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. كلكف ىذا االتجاه (38) "ف المصادر ...ػد معيَّف مػالكقكؼ عند ح مفالناحية العممية 
يف الذيف يركف في العمؿ باالنتقاء ليس مقبكالن عند فئة أخرل مف الميتميف ك  المختصّْ

مع فكرة التأريخ التي تفترض عدـى استبعاد أمّْ نص أك كثيقة أك  تىعاريضان كاالختيار 
ذلؾ بصعكبة  . كأما تعميؿي ى مف تاريخ الكمماتحكى ائدة فيما يي شاىد مما يككف لو ف

 تساع ريقعتو الجغرافيةاإلحاطة بتاريخ المغة العربية جميعو كفي كؿ ًحقىبو كمراحمو كا
ككثرة ما أيلّْؼى كأينًتجى عبر القركف الطكيمة كالعمكـ كالتخصُّصات المختمفة، فيك عمى 

ر يكتأخ إبطاءو أىميتو، كمع إدراؾ حقيقة الصعكبات التي ذيكرت كما  قد ينتج عنيا مف 
لع الطّْ المغة العربية مف ضركرة اإلحاطة العممية كا في إنجاز العمؿ، ال ييعفي مؤرخى 

. فيذا ىك التصكُّر كتفاصيمو كجزئياتو كثائقو ككؿّْ  يات التاريخعطى مي عمى كؿ 
باعيو إذا كاف الغرضي ىك الكصكؿ المكضكعي كالطبيعي لممنيج العممي الذم ينبغي اتّْ 

فيمكف  ما تككف إلى الدقة كالصحة. أما الصعكباتي  إلى نتائج صحيحة كدقيقة أك أقربى 
م سيما بعد التقدـ الكبير الذ ؽ كالكسائؿ الكفيمة بالتغمُّب عمييا، كالري التفكير في الطُّ 

 نجىزى كسبىة اإللكتركنية. كلكنو بإزاء ىذا يمكف أف تي أحرزتو المعمكميات كأنظمةي الحى 
قكاميسي كأعماؿه تمييدية تككف بمثابة الخطكات التي تؤدم في النياية إلى إنجاز 

كاألعماؿ التمييدية يمكف  لمأمكؿ. كىذه القكاميسي المشركع الكبير في شكمو النيائي ا
رحو أصحابي إذا شئنا، كعمى النحك الذم اقت كمختارةن  ىا محدكدةن أف تككف مصادري 
ككف عبارةن عف سمسمة مف القكاميس التي تغطي ، كيمكف أيضان أف تاالتجاه السابؽ

 .ػ كؿ لإلسلـاأل الصدر قامكسػ  الجاىمي العصر قامكس )مراحؿى تاريخية معيَّنة 
اب كالمؤلفيف عبر قكاميس خاصة بألفاظ الكتٌ  ػ كالًحقىب العصكر قكاميس أخرل حسب

قكاميس  ػقكاميس تؤرّْخ لمفصحى كأخرل لميجات  ػ الصحافة قكاميس لغة ػالعصكر
زة أك كجى قكاميس مختصرة كمي  ػمة أك الميّْتةتقتصر عمى المغة المستعممة دكف القدي

َـّ متكسّْ   فيما بعد كييستفادى  ع ىذه األعماؿي ، كذلؾ عمى أساس أف تيجمى  (جٌرا طة .. كىم
كسفكرد الذم قامكس أي  منيا في كضع القامكس التاريخي الشامؿ. كلقد استغرؽ إنجازي 

يا كرً ، كىي لغة حديثة كفقيرة إذا قي  ثمانية قركفخ لمغة اإلنجميزية خلؿ أرَّ  ف تاريخي
ال تقؿ عف سبعيف عامان. كاستغرؽ إنجازي قامكس  ، مدةن راثياراثيا بتاريخ العربية كتي كتي 

مف السادس عشر إلى التاسع  ) فقط لمفرنسية خلؿ أربعة قركف خى ليطرم الذم أرَّ 
مدة ال تقؿ عف ثلثيف سنة. كلذلؾ عمينا أف ال نستغرب مف المدة الطكيمة التي  (عشر
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ف كنا نعتقد لعربيةلمغة ا عمَّؽتاريخي شامؿو مي  قامكس يا إنجازي قد يستغرقي  كما قمنا  ػ، كا 
كبيره في تقميص مدة اإلنجاز  قنيات الحاسكبية الحديثة سيككف ليا دكره أف التّْ  ػمراران 

كما أف ىناؾ جزءان ال بأس بو مف النصكص التراثية الدينية  ممكف. إلى أقصى حد  
صداري  كسبىتييا إلكتركنيان كا  َـّ تدكينيا كحى أك نىشريىا ىا في أقراص كالمغكية كاألدبية التي ت

ةعبرى الشَّبىكة العىنكىبيكتيَّة ،  ، كال شؾَّ في أنيا  (39)مف قبؿ ىيئاتو كشركات نشر مختصَّ
 ستككف في مقدمة األمكر الميساًعدة.

 :عديُّ الحصُر الَقبميُّ والبَ 
ؽي بمك  شكاالتيانة سائؿ المدكَّ مما ييمحى ره يتعمَّؽ أم وىو اإلشكال السادس:  ،كا 

فيؿ مف الضركرم أف  .اأف يشتمؿ عميي لمقاموس التاريخي المداخل التي ينبغي بعدد
دان ال حدَّ قفان مي ليا سى  كنضعى  ،في رقـو معيَّف ىذه المداخؿ البدء، عددى  ، ميسبَّقان كمنذي نحًصرى 

رد النصكص كجمع و مفتكحان إلى حيف االنتياء مف جى األمر يجب تركي أف تتجاكزه، أـ 
) مميو بعضي اإلكراىات الخارجية المكاد؟ كاالختيار األكؿ عادةن ما تي الكثائؽ كتحرير 
عدادي الكيمفة المالية  ػشركطي الناًشر   ػستيًمؾ ظركؼ القارئ أك المي  مراعاةي  ػ الميزانية كا 

لتي . كلعؿ مراعاة بعض ىذه الدكافع الخارجية ىي ا(لخإ. دة لإلنجاز ..المحدَّ  المدةي 
فة مف قبؿ أعضاء الييئة العممية المكمَّ  مو أحدي قدَّ  مشركعأخذىا في عيف االعتبار 

اتحاد المجامع العربية بكضع تصكُّر لمقامكس العربي التاريخي، كىك األستاذ عمي 
و أف تتألؼ مدكَّ (40)القاسمي نةي ىذا القامكس مف ًمميار كممة مقسَّمة . فقد تضمَّف اقتراحي

ـه  اىا(، ككؿّّ فرعية كما سمٌ نة أك مدكَّ  )إلى عشريف مجاالن مكضكعيان  أيضان  منيا مقسَّ
. فممحقؿ معيَّنان مف الكممات ال يتجاكزه إلى مجاالت أصغر، ثـ حدَّد لكؿ مجاؿ عددان 

، كلحقؿ (مف المجمكع العاـ %20أم بنسبة  )الديني اإلسلمي مثلن: مئتا مميكف كممة 
قؿ ، كلح(مف المجمكع العاـ %27 بنسبة)اآلداب شعران كنثران مئة كسبعكف مميكف كممة 

دارة األعماؿ اثنتا  ان. ثـ... كىمـ جرٌ  (%   3,2بنسبة )ف مميكف كممةك ف كثلثاالقتصاد كا 
دان لكؿ ، بؿ اقترح أيضان عددان محدَّ عند حدكد المجاالت كالمكضكعات يعي لـ يقؼ التكز 

ف كممة مميك  250العصر الجاىمي:  )عصر مف العصكر الخمسة لتاريخ المغة العربية 
ػ كالعصر  %20مميكف كممة بنسبة  200مف المجمكع ػ كالعصر اإلسلمي: %25بنسبة 

 %25مميكف كممة بنسبة  250ػ كالعصر الكسيط  %20مميكف كممة بنسبة  200العباسي 
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. ثـ أضاؼ إلى ىذا تكزيعان جغرافيان (%30مميكف كممة بنسبة  300ػ كالعصر الحديث 
لكؿ  %25أم بنسبة  ) مميكف كممة 250رل لكؿ منيا ىك عبارة عف أربعة مناطؽ كب

 . (42) (كاحدة منيا
  صديقنا عني متفقان مكال أجدي  .مف أنصار ىذا االتجاه كنحف في الحقيقة لسنا

، رغـ عممي بأف أم قامكس ػ بمغى ما بمغى حجميو ػ ال بد الدكتكر القاسمي فيما ذىب إليو
نة، ك أف  ، ألف مف دة في رقـ معيَّفكمحدَّ  اخمو محصكرةن الئحةي مديككف ميغمىؽ الميدكَّ

أقكؿ: إنو رغـ عممي بذلؾ القائمة.  حديكدي خصائص مفيكـ القامكس أنو م أخصّْ 
أمارم في ىذه الحقيقة، إال أف  لستي ك  ،بعكس ىذا المبدإكلي كعدـ قى ، كاقتناعي بو

عيار أم م يستند إلىلـ سبب اعتراضي محصكره في أمر منيجي، كىك أف المشركع 
في تكزيعيا  ، كالو مف الكمماتحى ىذا العدد الذم اقترى  ذكرفي الكاضحة مف المعايير 

أف  حسف الحظّْ . كمف (42)ب التاريخية أيضان قى عمى المناطؽ الجغرافية ثـ عمى الحً 
. (المكاد المغكية )أك  (المداخؿ )الدكتكر القاسمي استعمؿ لفظ ) الكممات( كليس لفظ 

ليذا الكتاب، فنقكؿ مثلن يجب أف كتقريبٌيان ف نقترح حجمان مناسبان ذلؾ أننا نستطيع أ
، أك الكممات التي يتضمَّنيا اء أكاألجز  يككف في حدكد كذا ككذا مف الصفحات أك

، كلكننا ال نستطيع منذ الحجـ طى طكَّالن أك متكسّْ ران أك مي نقكؿ: يجب أف يككف مختصى 
زافان كاعتباطان ػ  الحقيقي جمياالبداية كقبؿ جمع المادة كتقدير حى  ًَ أف نفرض ػ ىكذا ًج

يا تكزيعان اعتباطيان أيضان عمى نستطيع تكزيعى  فأحرل أف ،عدد مداخؿ القامكس مجمكعى 
يفرض عمينا أف نقكـ  كالعمىميُّ  المنطقيُّ  العصكر ثـ عمى المناطؽ الجغرافية. فالمنيجي 

نة لمجمكع في المرحمة األكلى بجى  نة القامكس كاستخراج مصادر مدكَّ رد النصكص الميكىكّْ
ما ييستعمىؿ منيا كعددى ما يييمؿ، كىذا ىك  د عددى الئحة ألفاظيا، ثـ بعد ذلؾ لنا أف نحدّْ 

   . رمكما في تصكُّ  ةه كليست قبميةنة. فالعممية بىعديالمدكَّ  د حجـى حدّْ الذم يي 
نة كأسئمتيا، أنّْي لـ  أيشيري إلى كفي نياية ىذه النقطة المتعمّْقة بإشكاالت الميدكَّ

 ليس فيو إشكاؿه في نظرم، كال أرل أف كجكدهب، ألنو عرَّ خيؿ كالمي أتعرَّض لمكضكع الدَّ 
نما شأفي األلفاظ المعرَّبة كالدخيمة يحتاج إلى  معالجة خاصة في القامكس التاريخي. كا 

 كشأف بقية ألفاظ المغة يجرم عمييا ما يجرم عمى األخرل. فيي إما قديمة 
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ما  َـّ ،مة أك ميستعممة، فصيحة أك غيري فصيحة، خاصة أك عامة يمى حديثة، مي كا  ... كىم
ان. كليس ىناؾ لغةه بشرية خاليةه مف ألفاظ انتقمت إلييا مف لغاتو أخرل، فكؿُّ المغات جرٌ 

 . ، كما أكثرىهكما فييا الدخيؿي  فييا األصيؿي 
 من أسئمة الترتيب والتعريف: -4
نة في القامكس التاريخي لمغة. أما  األسئمة التي تمؾ أىُـّ   تطرحيا قضيةي المدكَّ

في األغمب  ػل تتطمَّب منا كقفةن طكيمة، ألنيا فاألسئمة المتعمّْقة بالترتيب كالتعريؼ 
)إال في بعض  عمى القامكس المغكم العاـ حي تيطرى  األسئمة التي ال تختمؼ عف ػاألعْـّ 

قضايا لجنا أكثرىا كأىمَّيا في كتابنا: كقد عا يا(إلينتطرَّؽ الخيصكصيات التي س
 . المعجم العربي

حكؿ يب في القامكس التاريخي لمغة،خيصكصيات الترت نا عفكسيدكر حديثي 
بترتيب تعمَّؽ ت :ةكالثاني ،أساس تاريخيالمشتٌقات عمى ترتيب مَّؽ بعتت :نقطتيف: األكلى
 . تأثيمي أساس اشتقاقيالمداخؿ عمى 
كىي  ) اتشتقٌ مي المتَّبع في ترتيب ال يجي المنكاف كؿ: إذا نق النقطة األولىكحكؿ 

 عمى أساس ػفي جممة قكاعده ػ يقكـ المعجم الوسيط، منذ ظيكر  المداخؿ الصغرل(
الثلثي قبؿ الرباعي،  ) فيما بينياترتيب األفعاؿ ثـ ، أكالن قديـ األفعاؿ عمى األسماء ت

رىب قبؿ نىصرى ،كالمجرَّ  ر قبؿ فىتىح ...  د قبؿ المزيد، كباب ضى ، كاألسماء  (لخإكنصى
فيؿ عمينا التقيُّد بيذه الطريقة في الترتيب حتى لك كجدنا تاريخيان أف اسمان  ،فيما بينيا

رى )، كأف فعلن مف باب يكر عمى الفعؿجاء سابقان في الظُّ  مف األسماء جاء سابقان  (نصى
رىبى )ب في الظيكر عمى آخر مف با في ترتيب  األكلكيةي : ىؿ ؟ كبعبارة أخرل(ضى

عطىى لمسابؽ في تاريخ النشأة كالميلد، أـ ذر كاحد ستي ة مف جً شتقَّ المداخؿ الفرعية المي 
كما سارى عمى المعجم الوسيط أنو ال عبرةى بذلؾ في الترتيب كييحافظي عمى منيج 

 دكف تغيير؟ ،(43)طريقتو
الترتيب  راعاةى مي ريخ يقتضي بالضركرة أف مفيكـ التكنحف في تصكُّرنا نرل أ 

ة قيَّ أسبى يف العرب حكؿ بيف المغكيٌ  . لقد كاف ىناؾ نزاعه قديـه تسمسيؿو تاريخي عمى أساسً 
ح يمكف أف يي  مممكسه  ، كلـ يكف ىنالؾ عنصره مادمّّ الفعؿ عمى االسـ أك العكس رجّْ
مجمع القاىرة القامكسي الصادر عف  تبنَّىاصطلحي ؿ ىذا الرأم عمى ذاؾ، كبشك
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 اسمان جة دامغة أف ىنالؾ . لكف إذا ثبت لنا اليـك بحي مف االسـ الفعؿ أسبؽي  فَّ أ قاعدةى 
َن مشتقان مف جذر معجمي قد سبىؽ إلى الكجكد  فسيككف  مأخكذان مف الجذر نفسو، فعلن

ر قكمّّ   مفيكـي عمييا، كسكؼ يصبح الميصطمىح سر ىذه القاعدة لكى  كمىممكسه  لنا مبرّْ
نو لمف المؤكد لدينا  أداةن الكثيقةي التاريخية فية، ك إضا كقيمةه  معنىن لو التأريخ  لمحسـ. كا 

مف المادة  مةو ستعمى مي  سىبقيا ألفعاؿو  مف األسماء نستطيع إثباتى  كبيرةن  أف ىناؾ طائفةن 
ييمىغًربي ،  غرىبى مى  )ف ػؽ كجكدان مػال شؾ أنو أسب (مىغًرب) فمفظ  ،ياالمعجمية نفسً 

دى  )أسبؽ مف  (سىعكدية )، كلفظ ( غرىبي مى تى مىغرىبى يى كتى  أسبؽ مف  (ميكرجي )ك ( تىسىعكى
ًبطّْيخ( أسبؽي  )ك (تىثىمَّج )ف ػأسبؽي م (الثَّمج )ك، تمكَّه( )أسبؽ مف  ( الماء )، ك( تىجميىرى )

( )مف  ما تحكـي بو  احتراـً  دت شكاىدي التاريخ ذلؾ فسيككف عمينا ضركرةي . فإذا أكَّ تىبىطَّخى
ـي حى  كتقديـ ما حقُّو وكتطبيق غ يى نقكؿ في ترتيب صً ككذلؾ ب الترتيب التاريخي. سى التقدي

فاقي، لكف كاتّْ  عمى أساس اصطلحي المعجم الوسيطفي  ، فيي كاردةه الفعؿ الثلثي
ـي  ؽي خرً نة ما يى تى في حاالت معيَّ بى متى ثى  ما إلى  تمؾ القاعدة فسيككف عمينا أيضان االحتكا
 رد التاريخي.الجى  ـ بو نتائجي تحكي 

لقد كانت األكاديميةي الفرنسية في قامكسيا التاريخي الذم ظير جزؤيه األكؿ ك 
. فإذا كاف الترتيبي األلفبائي التنبُّو لمشكؿ مف ىذا النكع، سىبَّاقةن إلى ـ2865سنة 

ابتداء مف  ) قاموس األكاديميةىك المعتمىد في كؿ الطبعات الصادرة مف لممداخؿ 
، فإف اعتماده حرفيان في ىذا القامكس  (44) (ـ2723الطبعة الثانية التي صدرت عاـ 

إشكاالن جعميا تمجأ إلى محاكلة التاريخي طرح عمى األكاديمية الذم يقتضي التسمسؿ 
راعاة ضي مي تالترتيب األلفبائي الذم يق: أم بيف بيف األمريف  لمتكفيؽ كالمزاكجة

التدرُّج بالكممات  حركؼ الكممات، كالترتيب الذم يقتضيو المنيجي التاريخي كىك
اآلتية مثل:  فالكمماتي  .التاريخي مياسمسي تى ، حسب األصؿ االشتقاقيالمشتركة في 

"abaisser" , "abaisseur" , "abaissement"  كردت في القامكس التاريخي لألكاديمية
 "الكممة الثالثة  بينما كاف الترتيبي األلفبائي يقتضي كضعى  ،المذككر الترتيبحسب 

abaissement"  في الكتاب إلى إضافة فيرس  دفع كاضعيفي الرُّتبة األكلى. كىذا ما
ى المستعًمؿ طريقةى ا حتى ييسيّْؿ عمترتيبان ألفبائيان دقيقن  كميا المداخؿ يبى آخره ييعيد ترت
    . الكصكؿ إلييا
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قد جرىت العادةي ، فوتأثيمي وىي الترتيب عمى أساس اشتقاقي النقطة الثانيةأما 

ف أصؿ معجمي كاحد، مداخؿى صغرل، تيرتَّبي فيما مات المتفرّْعة قٌ شتى المي  اعتبارعمى 
ذكري أك األصكؿي بينيا تحت مد المداخؿ  كقد أصبح ترتيبي ىذه. اخؿ كبرل كىي الجي

تقميدان متَّبعان في أغمبية القكاميس المغكية  ،عمى أساس اشتقاقيفيما بينيا  ياذاتً  الكبرل
ي بو ف ما يزاؿ ىذا التقميدي متَّبعان كمعمكالن ك ، ميؿ بف أحمد الفراىيدمالعربية منذ عيد الخ

االشتقاقي ىذا األساس  نعتبر، يمكننا أف . كفي الحقيقةكالمعاصرة قكاميسنا الحديثة
َى الذم  ف سار مف كسار عمى طريقو مى ، العين كتابفي  قواستنبطو الخميؿي كطبَّ

اه محاكلة التأريخ لممعجـ كؿ خيطكة في اتجىك أمؤلّْفي القكاميس ككيتيب االشتقاؽ، 
سرة أفراد األ كؿّْ  ، كتجميعً األلفاظ إلى أصكليا كؿّْ  ، ألنو يقكـ عمى فكرة إرجاعً العربي

ًَ  ،الكاحدة تحت عنكاف كاحد ًَ ضح العلئؽي كالكشائجي يا قربى بعضو لتتَّ بعضً  ككضًع
ًَ كقد التي تربطيا جميعان.  القكيةي  يا في  أخرل ةه طك خي تيا بعد ذلؾ عى تىًب يمكف إدراجي
بفي فارس في  التي أتى بيا أحمدي تمؾ ىي ك ، التأريخ عي نحك ىذاالسَّ  اؽ محاكلةسي

بيف المعاني المختمفة لمكممة  بطى الرَّ  حاكؿى  حيف، مقاييس المغة: قامكسو الشيير باسـ
أك ما سماه باألصؿ  كىك ت متباعدة كالبحث عف الخيط الناًظـ ليادى ميما بى الكاحدة 
ي الذم حاكؿ بدكره أف بف جنٌ ال الخصائص ثـ خطكة ثالثة ظيرت في كتاب األصكؿ.

كىك عنده  ) المعاني الميتصاًقبة لأللفاظ الميتصاًقبة يسير بعيدان في البحث عف
كؿ الكممات المتفرّْعة عف  بيفؾ المعنى المشترى  ، ثـ في البحث عف االشتقاؽ األكبر(

 إليجاد الرابط بينيا أك الناًظـ لكؿ خيكطيا. عيً كالسَّ  ،تقاليبيوميما تغيَّرت  الكاحدذر الجً 
ه ري عتبي ، ىك الذمجاًمعو  طيا كاتصاليا بمعنى أصمي  ؿ المعاني كترابي سمسي عف تى  كالبحثي 
عمى نحك ما جاء  ،جزءان أساسيان مف التأريخ لمكممات الفرنسٌييفالمعجمٌييف  بعضي اليكـ 

كقد سبؽ ذكريه ،الفرنسيةلمغة  العاـ القامكس في مقدمة
بي المعرَّب كلـ تكف كيتي  .(45)

، عرَّب من الكالم األعجميالمُ ى حمقاتيا عمى يد الجكاليقي في كلى كالدخيؿ التي ظيرت أي 
فيذا النكعي مف الكتيب داخؿه بل شؾ  في ريخ لمغة. أأخرل نحك مفيكـ الت طكةو سكل خي 

 . ، كذلؾ جزءه مف تاريخيالمكممات العربية كالتأثيميةباب البحث عف األصكؿ االشتقاقية 
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قد قامت عمى أساس  ػ إال ما شىذَّ ػ المغكية العربية كميا رغـ ككف القكاميس  لكفك 
اشتقاقي، إال أف عدـ كجكد قكاميس تأثيمية في تاريخ المغة العربية يمكف استثماري 

عمى تمؾ القكاميس كترتيب معمكماتيا كميعطىيىاتيا في معالجة المشتٌقات، قد أثَّرى سمبيان 
 عمىكبالنسبة لمقامكس التاريخي ال بدَّ مف تلفي كؿّْ األخطاء المترتّْبة مداخميا. 

دخاؿ مما يؤدم إما إلى  أك بمراحؿ تطكُّرىا الجيؿ بأصكؿ الكممات الخمط بينيا كا 
ما إلى عكس ذلؾ أم فىصؿ بعضيا عف بعض كعدـً الربط بيف بعضيا في بعض ، كا 

 ع األصؿ الكاحد.مختمؼ فرك 
 :الوصُل والَفصلُ 

ننا نجد القكاميس العربية عادةن ما فإ ،(حالة الكصؿ ) الحالة األولىأمثمُة أما 
اشتقاقية  كال صمةى  (قيرطو  ): أم مرتَّبة مع ) قيراط( ضمف مادة ) ؽ ر ط (كممة تيدًرجي 

ـى ك التي منيا : فعؿ طىم (ط ـ ط ـ )تحت مدخؿ  (طىماًطـ )بينيما. كنجد  ىك مف طى
 سمسمةً  كاسـً  ةجغرافيفيو خرائطي بمعنى كتاب  (أطمسى باب حكاية األصكات. كنجد )

تَّبان  بحرو  مغربية كاسـً  جباؿو  العربية كىي صفةه مف طىًمسى يطمىسي  (أطمىس )مع  ميرى
 )كالثانية عربية. كنجد  بمعنى: صار لكنيو أغبرى مائلن إلى السكاد. فاألكلى أعجميةه 

د ب  )تحت ًجذر اشتقاقي كاحد كىك  (دىبُّكس ) مع تيدرجي  ،مف العىسىؿ كىك نكعه س( ًدبٍ 
تحت مدخؿ  (ة ديكفى كديكنيَّ  )ميدرجةن مع  (ديكاف )كىما مف أصميف مختمفيف. كنجد  (س
 (قيدسيّّ  ػقيدس  ػقىدَّسى  )ع ػػمدرجة م (قاديكس )، كليس األمري كذلؾ. كنجد (د كف )
بمعنى مسافة  ػ بكسر الميـ ػ (ًميؿ ). كنجد (س ؽ د )د كىك ت مدخؿ اشتقاقي كاحتح
كىما مف أصميف مختمفيف. كنجد  (..يلن كميييكالن كمىيلناى ميؿي مى ماؿى ي )مع  عيَّنة، ميدرجةن مي 
، كأصمييما (ب ر ؽ )تحت مدخؿ  (باًرقة .. ػؽو ػ بىرىؽى بىرٍ  )مع  ميدرجةن  (بىيرىؽ  )

، الوسيطكما في  (ب ر ؽ  )ضمف مادة  (إبريؽ )قد يرد كأحيانان  االشتقاقي مختًمؼ.
. كالقامكس التاريخي الذم (46)كاألمثمة كثيرةه ال حصر ليا كىك أبعدي ما يككف عنيا.

كما  ػيقكـ عمى أساس اشتقاقي كتأثيمي ال بدَّ أف يتجنَّب مثؿ ىذه األمكر التي كقعت 
ؽ في أيصكؿ الكممات كالفصؿ بينيا في بالتدقي ،في القكاميس المغكية العامة ػتزاؿي تقع 

الترتيب عمى أساس اشتقاقي كليس عمى أساس االشتراؾ في عدد مف الحركؼ 
 كتخصيص كؿّْ أصؿو منيا بمدخؿ مينفًصؿ. ،تشابيةالمي 
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االشتقاقية  سرةأكصاؿ األي  بيف فركع األصؿ الكاحد كتمزيؽً أمثمة الفصل أما ك 
كثيرةه في قكاميسنا العربية  أيضان  فيي، يف أفرادىاالربط بالجمع ك  مكممة الكاحدة كعدـً ل

مثلن نجد كممة  المعجم الوسيطففي  .عمى السكاء القديمة كالحديثة كالميعاصرة
شيشىة)  ) كما تفرَّع منيا في (دىشيشة )، كنجد كممة ( ج ش ش)  كما اشتيؽَّ منيا في (جى

 ػالمعركؼ أف الكممة الثانية  تيف برابط. مع أنو مفط بيف المادَّ ربى دكف أف يي  (د ش ش
لةه عف األكلىإنما ىي صيغةه مي  ػ رغـ ًقدىميا كالمعجـ التاريخي االشتقاقي ال بد لو  .تحكّْ

، ألنو (ج ش ش )ك ػد كىػتيف تحت مدخؿ كاحفي نظرم مف جمع المادَّ  كىناؾ  األصؿي
قؿ ال بد لو مف الربط باعتبارىا حالةن تطكُّرية لألكلى، أك عمى األ طرَّؽ لمكممة الثانيةتى يي 

 ذلؾ عمى كمف األمثمة ا.تجمعييم التي بينيما كالتنبيو عمى العلقة االشتقاقية كالتأثيمية
بىذى أي ًَ  ،ضان عدـي الرَّبط بيف جذىبى كجى ، ككمُّيي كيىًئسى كأىًم في الفصيح،  ستعمىمةه ا مي سى
ياك  الثُّنائي في بيف  الربط كمف أمثمتو أيضان عدـي  عف اآلخر. بالقىمبكّْره متط بعضي

ريف األصؿ كالرباعي المككَّف مف مىقطىعيف ر مثؿ:  ) مكرَّ ر  /جى  /خض  ػجرجى
مف  العاـ . كما يقع في القامكس المغكم(47) (طقطؽ .. /طؽ ػدقدؽ  /دؽ  ػخضخض 

مف التحكُّط لو كأخذه بًجدّْية  لتجاكيزي عنو، كلكنو أمره ال بدٌ ىذا القبيؿ أك ذاؾ يمكف ا
كيمكننا أف نذىب إلى أبعدى مف ىذا فنفكّْر في كثير مف  القامكس التاريخي.تامة في 

 التطكر الصكتي مثؿ: أىراؽى الماءى ك األلفاظ المترادفة التي نشأت في العربية نتيجةى 
 )ك في الفصحى (طراز )،كزقر  / سقر /، كصقر زراط /صراط  /، كسراط ىىراقىو
ٌياط(.في عامية المشرؽ بمعنى كترزم رزمنو: دفي العامية ) كم (دراز فمثؿ ىذه  : الخى

 يا تحت مدخؿ كاحد.عً الحاالت ال بد مف الربط بينيا بؿ كجم
ذا  ػكما قمنا  ػمنذ البداية  كاميس المغكية العربية العامة قد قاـكاف التقميدي في الق كا 

 ػل عمى أساس اشتقاقي، فإف التقميد في القكاميس المغكية العامة األكركبية قد جر 
ليذه  في القكاميس التاريخية لكنناعمى أساس الترتيب األلفبائي البسيط،  ػعكس ذلؾ 

عطيات المغات نلحظ أف األمر بدأ ينحك نحك الجمع بيف فكائد الترتيب األلفبائي كمي 
أخذنا التجربة الفرنسية عمى سبيؿ المثاؿ، فسنجد أف البحث االشتقاقي التأثيمي. فإذا 

ك الذم أطمقنا عميو ، كىىا تاريخيةاميس التي يمكف اعتباري لقك االنكع األكؿ مف 
أم النكع الذم جعؿ التأريخ عنصران مف  ) القاموس المغوي التاريخي: اصطلحان اسـ
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 Grand) ركبير الكبيراليدؼى األساس في تأليفو، كقامكس كليس  عناصر تعريفاتو

Robert) كركبير الصغير (Petit Robert ).  ترتيبان ألفبائيان تيرتَّب المداخؿ ؿ كفإننا نجد
َى  ما ذيًكرى مدخؿه ، ككمَّ عاديان   معو تاريخي  دى رى ك  ،مكانو الطبيعي مف الترتيب ف فيمعيَّ

برزى  ،ر في المعنىث تطكُّ ، ككمما حدى عمى أصمو االشتقاقي كالتنبيوي ظيكره كاستعمالو 
 لذلؾ التطكر أك التغٌير.  تاريخه إلى جانبو 
 ًضعت أساسان ليككف التأريخي التي كي  ثاني المتمثّْؿ في القكاميسالنكع الفي أما 

 مثؿ، القاموس التاريخي لمغة: كىك النكع الذم أسميناه اصطلحان  ) يا األساسى ىدفى 
، فإف طريقة (التأثيمي التاريخي لمفرنسية ديبكا كقامكس، قامكس ركبير التاريخي
لكؿ مداخؿ العاـ لمترتيب األلفبائي مع احتفاظيا بالمبدإ  ػالترتيب مختمفة. ألنيا 

التي  ختاري الكممةي ، فتي تعكد إلى فكرة الترتيب االشتقاقيما  عادةن  ػالقامكس فيما بينيا 
 دي كرى ، ثـ تي لتصبح مدخلن لممادةاألصؿ أك  ( Le mot de base ) األساسي ييعتقىد أنيا 
كلكننا نجد  ، فعاؿ أك األسماءبغضّْ النظر عف ككنيا مف األ المتفرّْعةي  اتي تحتيا المشتقٌ 

أف تيدرىج جميعييا تحت أصؿ  ات التي ييفترىضي في كثير مف الحاالت عددان مف المشتقٌ 
كؿَّ كممةو مف الكممات د في ركبير التاريخي، فتج )في مداخؿ مستقمة  ، كاردةن كاحد
ةن ، porter, déporter, importer, reporter, transporter:اآلتية دخؿ في م ميدرىجى
، كالسببي أف كؿ لفظ مف ىذه األلفاظ أصبح بدكره أصلن كمصدران للشتقاؽ، لو مستقؿ
كميشتقاتيو فيركعيو

 ( portكلكف ىذا ال يمنع مف ربطيا بالجذر االشتقاقي األكؿ كىك: .(48)
نجد ىذه المشتقات كما اشتيؽُّ منيا  ،شمثؿ قامكس بيكك  لكننا في قكاميس أخرل.ك 

  (.port)يا تحت أصؿ كاحد ىك: كيمَّ  كاردةن أيضان 

 )ة ػف كممػ، رغـ عنكانو الذم يخمك مالذم ذكرناه (49) بيككش كييعتبىر قامكسي 
مف النكع تعقيدان  كثرً األالفرنسية التاريخية التأثيمية ف القكاميس م ،(تاريخي )أك  ( تاريخ
ا متاف يستعمميكلو في منيج معالجتو لمعلقات االشتقاقية بيف الكممات طريق .السابؽ

: فتارةن تراه يمجأ إلى كممة كاحدة كيكزّْع صيغىيا المختمفة عمى مداخؿ  بشكؿ متكازو
فمذلؾ تجد  ا بالصيغ األخرل.مككأف ال علقة ليكؿُّ صيغة ككؿُّ مدخؿ منفصمة فتبدك 

 =) (j’irai)، كتجد في مدخؿ مستقؿ ػ (ذىبى  )بمعنى كىي فعؿه  ػ (aller )كممةن مثؿى 
مف جية خؿ ثالث، مع أنيا في مد (أىذىبي ) (je vais )في مدخؿ ثافو ، كتجد  (سأذىبي 
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صيغة مف الصيغ  كالسبىب ىك أف كؿَّ  ،(aller )التصريؼ كمَّيا صيغه تصريفية لفعؿ 
األصكؿ  اختلؼً  أثري  دابى كقد  .(50)الثلث ليذا الفعؿ تنحدر مف أصؿ اشتقاقي مختمؼ

كفي طريقة ترتيب  كاحدالفعؿ ىذا الية لتصريؼ ظفُّ في الصيغ التمكاضحان االشتقاقية 
تصرّْفة مف ىذا الصيغ المي  كلكننا في قامكس ركبير التاريخي سنجد كؿَّ  .ىذه الصيغ

ةن درى الفعؿ مي  ذا تركنا ىذا المثاؿ الذم يتضح منو (aller)تحت مدخؿ كاحد كىك  جى . كا 
أمثمة كتاب بيككش جد في فسنكيؼ تيكزَّعي صيغي الكممة الكاحدة إلى مداخؿ متعدّْدة، 

 في المعنى كالصكت متباعدةه  كمماته عاًكسة لما سبىؽى، بأف تككف ىنالؾ أخرل مي 
. فأنت بسبب أصميا االشتقاقي الكاًحدً  يا تحت مدخؿ كاحدكمُّ  ا تيجمَّعي لكني ،كالصيغة

 ,fanal, fantaisie, phaseكممات مف أمثاؿ:  كجكد مف الصعب أف تتصكَّر
phénomène  مصنَّفة تحت مدخؿ(fantôme) ، مف أمثاؿ:  ككمماتوambigu, 

ambulant, ambition, amphithéâtre  تحت مدخؿ(aller) أف تجد كممة ، ك( abricot) 
في ىذه السببي ك . ( cuire)تحت مدخؿ مرتَّبةن  التي مرَّت بمرحمة عربية في تاريخيا

ًعمىت مدخلن  الحالة بدكرىا إلى فركع  قد تفرَّعت ىك أف الكحدة القامكسية التي جي
التيني، يكناني،  ) مختمؼ مف أصؿ اشتقاقي مجمكعة منيا تنحدري  ، كؿُّ كمجمكعات
تاريخيان. كلذلؾ  كاألقدـي  ، لكنيا جميعيا تمتقي في أصؿ كاحد ىك األبعدي (لخإجرماني ..

ؿ الذم إلى المدخ ئى رشد القار يي  في آخره ىذا الكتاب إلى إضافة دليؿ ت مؤلفةي رَّ طي ضا
 و ىذه الكممةي أك تمؾ. تكجد تحتى 

كالميُـّ أف المنيج المتَّبع في ىذا الكتاب يؤيّْد تمامان ما سبؽ أف ذكرناه حكؿ 
 )ضركرة الفصؿ بيف الكممات المتشابية في الحركؼ كالمختمفة في األصكؿ االشتقاقية

 ػ عكس ذلؾ  ػكالجمع ، كضركرة الربط (...قيرط كقيراط ػ كمىيؿ كًميؿ ػكبىيرىؽ  برؽمثؿ : 
كىري كتابتيبيف الكممات المتَّحدة في األصؿ اال ف تباعدت صي ا، كاختمفت شتقاقي كا 

كفييا ظاىريا  .(كمىجشىر ػ كمىدشىردشيش كجشيش  ) حري
، فل شؾَّ في أف ىذه المسألة ال تختمؼ فيما بينيا رتيب المعانييتعمَّق بتأما ما 

فان لقامكس المغكم العاـف كضعيا في افي القامكس التاريخي ع ، ألنو مما صار متعارى
 عمى المعنى الفرعي، كالحقيقيُّ  ـ المعنى األصميُّ قدَّ ، أف يي القامكسية الحديثةعميو في 

عمى األحدث. لكف ىنالؾ آراء تذىب  ، كالحديثي  عمى الحديثالقديـي عمى المجازم، ك 
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يكعان كانتشاران في عصرنا كشي  كما ىك أكثر استعماالن  إلى استحساف البدء بما ىك أحدثي 
يا استعماالن كأقمّْ منو إلى أقدـ المعاني  ، ثـ االنتقاؿي في المقاـ األكؿ ، ألنو المطمكبي ىذا

  كركاجان.
مدخؿ مف  فقد أصبح مف الميبتذىؿ القكؿي إف تعريؼ كؿّْ ، التعريفمسألة  اأم

ص ألكؿ خامف المعمكمات: انكعيف يستدعي بالضركرة  مداخؿ القامكس المغكم
العنصر الصكتي ىك المتمثّْؿ في  الخاصُّ بالداؿ، كالثاني خاص بالمدلكؿ. ك بالداؿ

أك  ؿ صكتي أك إبداؿكيفية نيطؽ الكممة ككتابتيا، كما طرأ عمييا مف تحكُّ  ) اإلملئي
 ،لعنصر التأريخي، كالعنصر التأثيمي، كا( حتنى  أك إدغاـ أك أك قىمبو  تحكيؿ أك إعلؿ

جنس الكممة كعدديىا كمقكلتييا النحكية كطريقة تصريفيا ) كالصرفي حكمالن كالعنصر
ىك المتمثّْؿ في ذكر جميع  ما ىك خاصّّ بالمدلكؿك . (كتصغيرىا كالنسبة إلييا،..

، عف بعض ياع بعضً كتسمسميا كتفرُّ  رىاا مع التأريخ ليا كتتبُّع تطكُّ معانييا كمدلكالتي
.كاالستعانة باألمثمة كالتراكيب كال يَّةي كؿّْ معنىن زي فييا خاصّْ   سّْياقات التي تبري

حد  كلكف السؤاؿ الذم يمحُّ عمينا بخصكص القامكس التاريخي ىك: إلى أمّْ 
ىنالؾ كفي الحقيقة ليس عند إيراد ىذه المعمكمات بنكعييا؟  كالتفصيؿي  ينبغي التكسُّعي 

، لكف ىنالؾ نمكذجاف مف القكاميس التاريخية بخصك  ضابطه  ذه النقطة، ص ىمعمـك
ي كؿّْ ما في يميؿ إلى التكسُّع  :أوليما يمكف المجكءي ألحدىما، تعريؼ المدلكؿ كتقصّْ

بقامكس اإلكثار مف الشكاىد كالنصكص كالتراكيب، كيمكف أف نمثّْؿ لو يتعمَّؽي بو ك 
يميؿ إلى  :والثاني. (TLF) ذخيرة المغة الفرنسيةاإلنجميزم كقامكس  أكسفكرد

، كال كؿَّ األساليب كالتراكيب فل يتتبَّع كؿَّ سياقات الكمماتان أك قميلن، االختصار كثير 
ت إليو الضركرةي ، كال يأتي بالنصكص كالشكاىد إال ما دعى التي تأتي فييا الكمماتي 

صكل، كبذلؾ يأتي مختصران قدر اإلمكاف. كمف األمثمة عميو ركبير التاريخي، القي 
بؿ ىناؾ مف ذىب إلى حدّْ اعتبار تعريؼ  .بيككشصاحبىيو، كقامكس كقامكس ديبكا ك 

متركؾه لقكاميس المغة  ذلؾ في نظره ثانكية، ألف المداخؿ في مثؿ ىذه القكاميس مسألةن 
و بمكخ في مقدمة كتابو حيف يقكؿ صرّْح بالتاريخية أك التأثيمية. كىذا ما يي  العامة غير

ىذا النكع مف القكاميس ليس في  فتعريؼ لمكممات التي أكردىا، أل بإعطاء و لـ ييتـنٌ إ
نمااألصؿ قامكسان للستعماؿ،  يعكد إلى ىذا النكع مف  حيففي الشخص  فترىضي المي  كا 
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يجد المعنى  كفييابيف يديو قامكسان آخر مف نكع القكاميس العادية  يفتىحأف الكيتيب 
 حاالتو إال  ستثًف مف ىذه القاعدةلـ نى نحف قاؿ: ك  ثـ . لمفظ الذم يبحثي فيو.المطمكب 
يا، كحتى في ىذه الحاالت الميعيَّنة، ذك خاصة سكل المعمكماتي  لـ تيقدَّـرى بعضى

 .(52)الضركرية
عنيا  التاريخية كالتأثيمية التي تحدَّثى صكصية القكاميس خي ل  لكننا، مع اعتبارنا 

ًصران اىتماميا  ككفي بمكخ، مف حيث  تعريؼ  ناصان مفمى نرل  الفي التأريخ كالتأثيؿ، مينحى
كحذؼ ما ال ضركرة لو ، مع إمكانية االختصار ليا كتأصيمييا الكممة التي ييرادي التأريخي 

ليست مقصكرةن عمى ميمة المؤرّْخ لمغة  ألف ،تفاصيؿ في ىذا النكع مف القكاميسمف ال
ر الصيغة الصكتية كالصرفية تطكُّ ع تتبُّ في  محصكرةن كضع تكاريخى لظيكر الكممات، كال 

نما ميمَّتيو أيضان أف يية لمفظ، ًكتابكال  الزمنيّْ  كتعاقبياتغيُّرىا في  األلفاظ معانيع تتبَّ كا 
، كمف إلى مجاؿ فرعي   إلى آخر، كمف مجاؿ أصمي  استعمالي   كانتقاليا مف مستكل

َـّ جرا،مف بيئة إلى أخرل.، ك إلى مجازم   ي إلى معنكم، كمف حقيقي  سّْ حً  مع ما  .. كىم
سنىيىيف الجمع  عمى أنو مف الممكفمف شكاىد كأمثمة.  يقتضيو األمري  في  كالسَّيربيف الحي
مة كالمكسَّعة، : اتجاًه ااالتجاىيف معن   ركَّزة.ة المي ر كاتجاًه الطريقة المختصى الطريقة المفصَّ

ضركرية للنتقاؿ إلى كمات الفي انتظار اكتماؿ المعم الثانيكيمكف البىدءي بالنمكذج 
 .النمكذج األكؿ

 
 
 
 
 

 اليوامش
قضايا المعجم العربي راجع مفيكمنا لمصطمحي قامكس كمعجـ في أعمالنا المعجمية المنشكرة كخاصة:  .2

 . دراسات معجمية، ك  في كتابات ابن الطيب الشرقي
المعجم العربي باستثناء المحاكلة الفريدة مف نكعيا التي قاـ بيا المستشرؽ األلماني فيشر، كىي:   .2

الذم طبع المجمع المغكم المعجم الكبير بع منو جزءه صغير مف حرؼ اليمزة، كالذم طي  التاريخي
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ف كاف الكتاب األخير ال يمكف اعتباريه قامكسان تأريخيان بالمفيـك الدقيؽ لمكممة  القاىرم أجزاء قميمة منو. كا 
 الميمىخَّص في تعريفنا الساًبًؽ.

 قاموس تاريخي لمغة الفرنسيةاف: باستثناء قسـ صغير لـ يكتمؿ أصدرتو األكاديمية بعنك   .3
(Dictionnaire historique de la langue française )  .كسنعكد لمحديث عنو ثـ تخمَّت عف إتمامو

   بعد قميؿ.
4.   Le Petit Larousse,  
5.   Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, par : Edmond  Huguet 
6.    Dictionnaire du moyen français , par : Julien Greimas et Teresa Mary Keane 
7.   Dictionnaire  de l’ancienne langue française , Par :Frédéric Godefroy. 
كفي الكاقع لقد بدأت األكاديمية الفرنسية التفكيرى في مكضكع  .سابؽ أشرنا إلى ىذه المحاكلة في ىامش .7

ـ، أم مباشرةن بعد صدكر الطبعة السادسة مف 2835منذ سنة  ,تأليؼ قامكس تاريخي لمغة الفرنسية
قامكس األكاديمية ، كفي تمؾ السنة شكَّمت لجنةن عمميةن للنكباب عمى إنجاز المشركع بعضكية كاحدو مف 

(. كلكف اإلنجاز أخذ سنكاتو طكيمة دكف أف يكتمؿ  Villemainأبرز كجكه األكاديمية كىك فيمماف )
. كما صدر م صفحة( كرابعييا سنة  823ـ ) في 2865نو ىك أربعة أجزاء  ظير أكلييا سنة العمؿي

ـ . لكف ىذه  األجزاء األربعة لـ تتضمف في مجمكعيا سكل الحرؼ األكؿ مف األبجدية الفرنسية 2894
(. كبعد ذلؾ أيىمؿى azyme( . كآخري كممة تناكليا القامكسي في جزئو الرابع ىي كممة )  Aكىك حرؼ )

ت طكيؿ. لكنو اعتمد ػ في جممة ما اعتمد عميو مف مصادر يائيان لصعكبتو كما يتطمبو مف كقعي نالمشرك 
اآلتي الذكر. كلذلؾ فقد جاء شبييان بو مف حيثي  La Curne de Sainte-Palayeػ القامكسى الذم ألفو 

ا كصيغيا المختمفة للستدالؿ عمى استعماالت الكممات كمعانيي اكثرةي الشكاىد كالنصكص التي ييؤتىى بي
كتكاريخ استعماليا ، كىك شبيوه بو أيضان في ككنو لـ يقترح تكاريخ مؤكدة أك محتممة لظيكر الكممات 
كاكتفى دكف ذلؾ باالستشيادات كالنصكص الكثيرة. كمف األمكر التي اىتـ بيا ىذا القامكس كاعتبرىا 

صكؿ االشتقاقية لمكممات كلغاتيا األصمية ، داخمةن في مفيـك التأريخ لأللفاظ الفرنسية: البحث في األ
كصيغيا اإلملئية كالصكتية المختمفة، كمعانييا المتطكرة .  كىذا كمُّو متضمَّف في العنكاف الطكيؿ الذم 

 Dictionnaire historique de la langue française comprenant :حممو الكتاب كىك

l’origine, les formes diverses, les acceptions successives  des mots , avec un 

choix d’exemples tirés des écritures les plus autorisés  .  انظر مقدمة الجزء األكؿ مف (
 ,Jean Pruvost : Les dictionnaires de la langue françaiseالكتاب ، كانظر أيضان::

éd :PUF 2002  

-La Curne de Sainte ،فيك ذلؾ  القامكس الذم  ألفو أما الكتاب الثاني الذم سبؽ قامكس ليطرم

Palaye   م بعنوان: 1789م( وطبع سنة 1871) تDictionnaire historique de l’ancien français  
و ألفاظ المغة الفرنسية منذ أقدـ عصكرىا إلى عصر لكيس الرابع عشر. كلكف أىمية ىذا صاحبي  عى جمى كفيو  .،

ية ىائمة مف رد كمّْ رت في جى ما إشادة، انحصى ما استفادة كأشاد بجيده فيو أيَّ و ليطرم أيَّ الكتاب الذم استفاد من
كؿ مدخؿ مف المداخؿ عف مة كالمفيدة النصكص القديمة كشرح معانييا مع اإلتياف بعدد مف الشكاىد القيّْ 
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كاريخ معيَّنة لظيكر األلفاظ كاالعتناء بصفة خاصة بالصيغ المختمفة الكاردة لمفظ الكاحد، لكنو لـ ييتـ بكضع ت
 في المغة الفرنسية كال بأصكليا التأثيمية عكس ما يكحي بو عنكانيو.  

 Nouveau dictionnaire étymologique de laكاف العنكاف المقترح لمكتاب في البداية ىك:    .1

langue française  لكف الناشر ) ىاشيت ،Hachette صيغة المشيكر اقترح عمى المؤلؼ ىذه ال
ساعدىم  ف، فشمَّر عأخذت بمٌبورت الرجؿ ك ( قد سحى historiqueاألخيرة. كيظير أف كممة )تاريخي :

سامرتو التي نشرت أكؿ مرة سنة في مي  تحدَّثى عنيا ً  نجازه في رحمة استغرقت حكالي ثلثيف عاماإلالًجد 
)   Comment j’ai fait mon dictionnaireـ بعنكاف: 2995ـ ك2992ـ ثـ أعيد نشرىا في 2880

العدد  عى أنو بعد أف انطمؽ في العمؿ كجمى (  إميؿ ليطرم)  يركم المؤلؼي  ، كفيياكيؼ صنىعتي قامكسي( 
ـ لو اإلنجميز بكاسطة شخص ثالث يطمب منو أف يقدّْ  اليائؿ مف الشكاىد كالنصكص كالكثائؽ، جاءه أحدي 

لكتاب حتى يستفيد منو في صنع قامكس المعمكمات عف المنيج الذم اتبعو في جمع مادة ىذا ا بعضى 
. كما يركم أنو حيف بدأ العمؿ أيضان، كاف ىنالؾ شخصه   تاريخي لمغتو اإلنجميزية ، فمكَّنو مما طمىبى

شاع  عف المكضكع بعدما ؿى فرنسي غيريه يفكّْر بدكره في تأليؼ قامكس تاريخي لمغة الفرنسية، كلكنو عدى 
ـي مشركع ليطرم. كىذا الشخص ىب الخبري   Frédéric )كمفري كدً المغكم الشيير فريدريؾ جي  ك العال

Godefroy)   ـ كتابو الضخـ الشيير باسـ: 2895ك 2880الذم أصدر ما بيفLe dictionnaire 

de l’ancienne langue française et de toutes  ses dialectes du neuvième  au 

quinzième siècle 

 ىاتسفيمد  . ألفوDictionnaire général de la langue française العنكاف األصمي لمكتاب ىك: .20
Hatzfeld كدارمستيتر Darmesteter  طوماسبمساعدة مف أنطكافAntoine Thomas  .  كقد

( حيف Dictionnaire étymologique de la langue françaiseأخطأ بمكخ في مقدمة كتابو المسمى)  
في التأريخ لمكممات الفرنسية كأف ذلؾ يعدُّ تجديدان. فكتاب ليطرم ػ اعتبر أف ىذا الكتاب قد سبىؽى غيرىه 

 كما قمتي ػ كاف أسبؽ. 
ي عند ؼ عندىا لما فييا مف فيـ عميؽ ألىمية العنصر التاريخمف العبارات الدالة التي تستحؽ التكقُّ  .22

طاع كاسعو مف القراء، دكف حاجةى قي .كلقد حاكلنا أف نمبٌ » ... مقدمة : مؤلفىي ىذا الكتاب، قيكلييما في ال
أف نتخمَّى عف الصرامة العممية، كأف نؤلؼ كتابان بسيطان كاضحان في متناكؿ الجميع، مع االحتفاظ الكامؿ 
بقكاعد المنيج التاريخي. فبما أف األلفاظ تيكلد كتتطكر كتتغيَّر عبر الزماف، فيي ألفاظه ليا تاريخه إذف، 

نما ييـ أيضان كؿَّ أكلئؾ الذيف يريدكف أف يعرفكا بدقةو كىذا التاريخي ال ييـ العمماء المي  تضمّْعيف فقط، كا 
معانيى الكممات التي يستعممكنيا )...( كلكف ىؿ يكفي أف نقدـ الئحةن كاممةن مف الصيغ مع تسمسؿ 
 معانييا المستعمىمة مف أجؿ معرفة تاريخ كممةو ما؟ فيؿ المنيجي التاريخيُّ ينحصر في ىذا األمر عندما
يتعمَّؽ بالمغة؟ المنيجي التاريخي ال يعني فقط أف نذكر المعاني المختمفة لمكممة مينطمقيف مف المعنى األكؿ 

بياف العلقات كالتَّرابيطات حظة كجمع الكقائع كالشكاىد يجب تً الذم منو تفرَّعت بقيةي المعاني. فبعد المل
ذا لـ نقـ بالكشؼ عف األسباب التي . ككيؼ يمكف أف  نرتّْب مختمؼ المعاني حسبى تسمسميا إ
( كاألحداث السياسية حسب Les faitsاستكجبىت ىذا الترتيب التاريخي؟ فإذا كنا سنقـك بترتيب الكقائع )

تسمسميا كنكتفي بذلؾ دكف البحث عف األسباب التي أدَّت إلى ىذا التسمسؿ، فسنككف قد قمنا بسرد كقائع 
ككذلؾ، إذا كانت المغةي تيستعمؿي لمتعبير عف الفكر، فإف الكممات ال يمكف التاريخ كال ييعدُّ ذلؾ تاريخان . 
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أف تنتقؿ مف المعنى األصمي إلى المعنى المشتىؽّْ أك المجازم دكف أف تتَّبع نظامان لو تفسيره منطقيّّ ، 
. فيككف عمينا إذف أف نبحث في قكانيف الفكر عف العمة التاريخية لمتغيُّرات التي خضعت ليا الك مماتي

كعندما نبحث في مختمؼ معاني كممة مف الكممات كننظر إلييا في مجمكعيا، فإننا نصؿ في الغالب 
إلى الفكرة الجاًمعة الميىيمنة عمييا كالرابطة لبعضيا ببعض. كىذه الفكرةي ليست شيئان تجريديان أك اعتباطيان 

، إنيا السبب األكؿ لمتغيُّرات [لمغكية، بؿ ىي فكرةه مكجكدةه بالفعؿ في ركح الشعب ] يقصد الجماعة ا
ىمالييا أك تجاىيميا معناه إلغاءي العنصر األساس في تاريخ الكممة، ألنو يؤدم  التي خضع ليا المعنى. كا 
إلى إسقاط كجية النظر التي كاف ليا اعتباريىا عند االنتقاؿ مف عصر إلى عصر، أم إلغاء الكاقعة 

 .  « ؽ النفس اإلنسانية ، إلى االنتقاؿ مف داللة إلى أخرلاألساسية التي أدت ، مف ناحية منط
ـ، 2994سنة  Trésor de la langue française ( TLFانتهى إنجاُز النسخة الورقية من كتاب:)    .22

مف   Paul Imbs ـ . كقد أشرؼ عمى إنجازه العميد بكؿ إمبس2998كصدرت طبعتيو إإللكتركنية سنة 
 .مركز البحث العممي الفرنسي 

، مف تأليؼ العالـ Französisches etymologisches wörterburch العنكاف األصمي لمكتاب ىك:  .21
ـ في شكؿ 2922، كقد بدأ ظيكريه منذ سنة  Walter Von Wartburgاأللماني كالتر فيكف كرتبكرغ 

ي كتاب فىصلت صغيرة كاستمر في الصدكر تباعان إلى بداية السبعينيات مف القرف الماضي، ثـ طبع ف
ـ. كيرمز إليو عادة بالحركؼ االختصارية األكلى: 2983ـ ك2972مف عدة أجزاء في سكيسرا ما بيف 

FEW 

ـ بعنكاف: 2938،كطيبع أكؿ مرة سنة  ( A. Dauzat )أ. دكزا ىذا القامكس كضعو في األصؿ   .21
Dictionnaire étymologique de la langue française ثـ أعاد : J. Dubois كH. 

Mitterand  كمالو فيو النظر خراجو كا  ـ تحت 2964باسمييما كاسـ دكزا سنة  جديدان  إخراجان  كا 
 . Nouveau dictionnaire étymologique et historique de la langue françaiseعنكاف:

 Dictionnaire étymologique et: كىك ـ بعنكانو الحالي2993 كأخيران أعيد إصداريه سنة
historique du français  كيمكف إجماؿي أىـ التغييرات التي أدخميا ديبكا كميتراف عمى الكتاب .

سقاط عدد 2 األصمي لدكزا في النقط اآلتية: ( تحديث مادة الكتاب بإضافة عدد مف األلفاظ الجديدة كا 
مف ( االستفادة 1 . ( إعطاء أىمية أكثر لتطٌكر معاني األلفاظ2 آخر مف األلفاظ الميتة كالمتجاكزة.

القكاميس التي ظيرت بعد الحرب العالمية الثانية كخاصة في مجاؿ التأريخ ككضع تكاريخ األلفاظ. كمف 
مآخذ الكتاب رغـ ذلؾ أنو محدكده في عدد ألفاظو كمدكنتو، كمكجز جدان في تعريفاتو لدرجة أنو صدر في 

يب. كانظر ما كتبو جكرج ماطكرم حكؿ ىذا القامكس في مؤ   Histoire desلفو : سمسمة كتاب الجى
dictionnaires français كما بعدىا. 276ص 

 بإشراؼ العالـ المعجمي الشيير Dictionnaire historique de la langue française كتاب: طبع   .25

 بقامكس ركبير التاريخي. اختصارا كيعرؼ . مجمدات في ثلثة  م2994سنة   Alain Rey رم آالف

كال ػػو )ـ( مصدران لفعؿ ناكىرىه بمعنى: شاتىمى 2886لمبستاني )  محيط المحيطكردت كممةي ) مناكرة( في   .26
أدرم مف أيف جاء بيذا المعنى سكل أف يككف عاميان(. كقد أخطأت القكاميسي العربية التي أدرجت الكممة 

معجم المغة العربية كالمعجم العربي األساسي ك محيط المحيطتحت جذر ) ف ك ر ( ) كمنيا : 
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فقد ذكرىا تحت باب ) ف ك ر( كأحاؿ عمى مكاف شرحيا في باب  المعجم الوسيط( ، أما رةالمعاص
الميـ ، لكننا حيف رجعنا إلى ىذا الحرؼ لـ نجدىا فيو  كما لـ نجد أثران لمفعؿ المشتؽ منيا كىك : ناكىرى 

 ييناًكري  سكاء في حرؼ الميـ أـ حرؼ النكف. 
 : الفرنسية ، كفي maniobra : اإلسبانيةكفي  ، manovra ة:بصيغ اإليطالية الكممة مكجكدة في    .27

manœuvre: ككميا مف اللتينية ،manus   .بمعنى: يد 
المكاف في  »ـ(  بمفظ: التَّرسانىة كالتَّرسىخانة، كبمعنى:2886)  محيط المحيطىذه الكممة ظيرت في    .28

ـي  ، كميستكدىعه فيو ما يمزى . كقاؿ إنيا «لذلؾ مف المكاد كاألدكات كالذخائر  جكار الميناء تعمىؿي فيو المراكبي
مستكدىعي  »ـ( بالصيغتيف أيضان، كذكر أف معناىا: 2998لميسكعي )  المنجدكممة إيطالية. كأكردىا بعده 

كقاؿ: إنيا ) دخيمة( دكف تحديد المغة التي دخمت منيا.  «الذخائر كأدكات الحرب، كمعمؿي المراكب 
ًذفت الكممةي مف مدكَّ  العربي األساسي  المعجم، لكنيا عادت لمظيكر في  ـ(2969)المعجم الوسيط نة كحي

كمكاف بناء  بصيغتىي: ًترسانىة كتىرسانىة ) بكسر التاء كفىتحيا(، كبمعنى: مستكدع األسمحة ـ(2989)
كىك أكؿ قامكس ػ فيما نحسب ػ نصَّ عمى أف أصميا عربي لكف دكف تحديد ىذا  السُّفيف كترميميا،

 صؿ. األ
قاموس األلفاظ الفرنسية ذات األصل العربي كتعميقنا عمييا في كتابنا:  artichaut انظر: مادة :     .29

) قيد الطبع(. كقد بيَّنا ىناؾ أف ) أرضي شىككي( التي ظيرت في المشرؽ خلؿ القرف التاسع  والمعرَّب
حدي مؤلفي قكاميس الترجمة مف أ قع فيوك  artichautفي ترجمة  إعشر الميلدم لـ تكف إال كليدةى خط

 الفرنسية إلى العربية. 

ت عمليُة نشره من  ـ2857بدأ العمؿي في ىذا الكتاب منذ    .29 م، وكانت هذه 2928م إلى 2881، واستمرَّ

في عشرة أجزاء.  لكف العمؿ استمرَّ بعد ذلؾ في إصدار ملحؽ أيضيفت ابتداءن مف الطبعة األولى 
قيةي الثانية في عشريف مجمدان، أيضيفىت إلييا ما بيف ـ صدر 2989ـ . كفي سنة 2911 ت الطبعةي الكرى
ـ ثلثة أجزاء أخرل. كاستمرت اإلضافاتي كاإللحاقاتي إلى زمننا ىذا. كصدرت لمكتاب 2997ك  2991

ـ. كقد اىتَـّ ىذا القامكس بالتأريخ لمغة 2999أربعي طبعات عمى القيرص المىعدني آخريىا في عاـ 
. كلـ ييتـ2259د مف عمى فترة زمنية تمتاإلنجميزية  نما اىتَـّ  ـ إلى اليـك فقط بإنجميزية بريطانيا ، كا 

ر بحر الكرايبي كاليند كاستيراليا كأفريقيا  أيضان بأشكاؿ ىذه المغة كما ىي مستعممة في أمريكا كجيزي
 مدخلن. 625261الجنكبية كجياتو أخرل مف العالـ. كبمغ عد مداخمو المشركحة 

القكاميس التاريخية الحديثة في فرنسا إنما اتبعت في الحقيقة القاعدة األصمية التي سبؽ لقامكس  ىذه .12
كىي إقصاءي األلفاظ القديمة التي تيعتبىر ـ(، 2961األكاديمية الفرنسية أف أقرىا منذ طبعتو األكلى ) 

ثـ  إف ىذه القاعدة عممة . ميتةن أك ساقطة مف االستعماؿ، كحصر االىتماـ فقط في األلفاظ الحية المست
نشرتو الذم  القاموس التاريخي لمغة الفرنسيةاألجزاء األربعة الصادرة مف  ينفسىيا تَـّ تأكيديىا ف
، مع التنبيو عمى أف إقصاء الكممات القديمة ال يعني عدـ تناكؿ ـ2661ك  2691األكاديمية ما بيف 

لفاظ الحديثة  ) انظر: مقدمة الجزء األكؿ مف القامكس ما كاف منيا في علقة اشتقاقية أك تأثيمية مع األ
 ـ(.  2691المذككر الصادر سنة 
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 Dictionnaire étymologique et historique de la langue العنكاف األصمي لمكتاب ىك :    .22
française  ألفهEmmanuèle Baumgartner  و Philippe Ménard  كصدرت طبعتيو األكلى سنة

 .م2996
، ألفه أوسكار بلوخ  française Dictionnaire étymologique de la langue اب بعنكاف:الكت   .19

Oscar Bloch بالتعاون مع فُون ورتبرغ W.Von Wartburg ،  م.1191وصدر بباريس سنة 
 انظر: مقدمة ركبير التاريخي بقمـ أالف رم. .21
ؽ مبادرتو ىذه كما يقكؿ في بعض عبد الرحماف الحاج صالح . كقد أطمصاحُب هذه الدعوة هو الدكتور  .25

  األنِترنت العربي.كقد يحمك لو أف يسمي ىذا المشركع أحيانان باسـ :  ـ. 2986كتبو منذ سنة 

 ،نيا لأللفاظ المغكية العامةيىيف ، فخصَّصت القسـى األكبر مىناؾ قكاميس لغكية آثرت الجمع بيف المنحى   .26
ة الركس الفرنسية معلـ كاألعياف. كىذا ما سارت عميو سمسكألحقت بو قسمان خاصان كمنفردان بأسماء األ

 المنجد في المغة واآلدابغير المكسكعية، كالمسمؾي نفسيو سار عميو القامكس العربي المشيكر باسـ: 
نيف لمقامكس: قسـ  لمكيس معمكؼ. كلكف حتى في ىذا النكع مف القكاميس كقع الفصؿ بيف القسميف المككّْ

 GDU : Grand dictionnaire. كىناؾ قكاميس مف النكع المكسكعي مثؿ:لمغة كقسـ لألعلـ
universel   بيشريللبكؿ ركبير، كقامكسBescherelle  ، مىعىت بيف ألفاظ المغة كاألعلـ في كقت جى

 كاحد.
ىذا المكقؼ مف ألفاظ العمـك كالفنكف كالًميىف كالًحرؼ كالتّْقنيات، ىك المكقؼ الذم اتخذتو أيضان  .27

ـ إلى إصدار تكممة لقامكسيا المغكم 2812ديمية الفرنسية منذ البداية .  كليذا عمدت سنة األكا
يقع في ثلثة أجزاء كيحتكم عمى  (Complément du dictionnaire de l’Académieالعاـ)

القاموس التاريخي قت في بّْ طي  Complémentكممة اصطلحية كتقنية. كىذه القاعدة نفسيا  299.999
ـ( . كمما جاء في مقدمة جزئو األكؿ أف ىذا 2865الذم أصدرتو األكاديمية سنة )  فرنسيةلمغة ال

التأريخ لـ يشمؿ األلفاظ االصطلحية كالتقنية باستثناء  األلفاظ التي انتقؿ مدلكلييا مف النطاؽ العاـ ) 
مستعملن في المغة أم االستعماؿ العاـ( إلى النطاؽ الخاص ) أم المغة االصطلحية( أك ما كاف منيا 

 األدبية العامة بمعنى كفي المغة االصطلحية بمعنى آخر.  
  قضايا راجع حكؿ مسألة مكقؼ القامكس المغكم العاـ مف أسماء األعلـ كالمصطمحات كتابنا:    .28

 .المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي
ػدّّ    .29 ػدّْ الشَّيفىراًف( . كقد  الكممة كاردةه  في أبيات يقكؿ فييا بشار: ) كلػو خى سيئؿى  أىسيؿه        ًمثػؿي خى

 الشاعري عف معنى  كممة الشَّيفراف،  فقاؿ : كما يدريني . ىذا مف غىريب الًحمار.
عمى  89ك 269انظر حكؿ ىذا الكتاب كمكضكعو:  الكدغيرم: المعجـ في المغرب العربي.ص:  .19

 التكالي.

 : المصطمح العممي العربي في الفيزياء : قضيةالة ازكاكيو لكلكبرانظر  بعضان مف ىذه األسئمة في مق   .12
 ـ.2997سنة 21التكنسية ع  مجمة المعجمية. ضمف تأريخ مراحل نشأتو وانتشاره
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المعجم ، ضمف كتاب: كقائع ندكة :  قضية الفصاحة في القاموس العربي التاريخيالبحث بعنكاف:    .12
ـ ، ثـ أعيد 2999منشكرات جمعية المعجمية العربية بتكنس  ،قضاياه ووسائل إنجازه العربي التاريخي

 .دراسات معجمية : نحو قاموس عربي تاريخي وقضايا أخرىنشره ضمف كتابي: 
قد نجد في بعض القكاميس التاريخية األكركبية حديثان عف المستكل المحكيّْ ) أم المنطكؽ المتكمَّـ(    .11

 )التي كتبيا بكؿ إمبس TLF ذخيرة المغة الفرنسيةمف مقدمة مف المغة التي ييؤرَّخ ليا، كما ىك كاضح 

Paul Imbs)   المشرؼ عمى تحريرىا، كلكف المغة المحكية أك المتكمَّمة ال تيطاًبؽي في مدلكليا بالضركرة
نك القكاميس في الحقيقة مف ميتكمّْمييا  معنى الميجات ألف ىذه المغة المنطكقة أك الميتكمَّمة لـ يأخذىا ميدكّْ
نما أخذكىا في الغالب مف خيطب أك  في الشكارع كاألسكاؽ كمف مختمؼ الفئات الدنيا لممجتمع ، كا 
نصكص أك محاضرات ألقيت في بعض الندكات أك المحافؿ أك عمى أمكاج اإلذاعة ككسائؿ اإلعلـ، ثـ 

نما ببعضيا فقط  كالسي ما الميجات إنيـ لـ يتكسَّعكا في اإلحاطة بكؿ الميجات كفي كؿ العصكر، كا 
 القريبة مف الفصحى أك المغة المعيارية المشتركة. 

مف األمثمة عمى ذلؾ أف القامكس الذم ألفو بكؿ ركبير جاء ليحؿ محؿَّ قامكس إميؿ ليطرم بعد    .11
نةتحيينو كتنقيحو بالزياد ليطرم الكممات التي استجدَّت فكانت نسبتييا  ة كالنقص. كىكذا أضاؼ إلى مدكَّ

نة ليطرم عددان ىائلن مف األلفاظ التي اعتبرىا مف % ، 21حكالي  كلكنو في المقابؿ حذؼ مف مدكَّ
تاريخ % . انظر: جكرج ماطكرم في كتابو : 19ك  19المييمىؿ كالميمات كقد بمغت نسبةن تتراكح ما بيف 

. كباإلضافة إلى ذلؾ، 251ص:  (Histoire des dictionnaires  français)  القواميس الفرنسية
نذكر أنو صار تقميدان لدل بعض القكاميس الغربية ) كمنيا الركس الصغير(، أف تيصدر كؿَّ سنة طبعةن 

 جديدةن منقَّحة، فييا حذؼه كزيادةه كمراجعة.
الذم كضعو المجمع المغكم المعجم الوسيط لقد عمدت القكاميس العربية الحديثة كالمعاصرة ، بما فييا    .15

نتيا، حتى كلك لـ تيشتىؽَّ مف ألفاظ أك معافو  القاىرم، إلى إلحاؽ عدد مف الكممات العامية إلى مدكَّ
فصيحة كلـ تحتـر قكاعد الفصحى في التكليد. كلك اتسع المجاؿي أمامنا آلتينا بأمثمة ال حصر ليا عمى 

 ذلؾ.
 ، مرجع سابؽ.  قاموس األلفاظ الفرنسية ذات األصل العربي أو المعرَّب انظر كتابنا:  .16
قضية الفصاحة في القاموس كؿ معايير الفصاحة الحديثة التي نقصدىا ىنا بحثنا بعنكاف : انظر ح  .17

 ، مرجع سابؽ.العربي التاريخي
 ـ.2998، منشكرات دار السلـ ، مصر  298ص:  المعجم العربي التاريخيانظر: كتابو:   .97
ة، ككتب عمـك القرآف بعضي ىذه األقراص تتضمف أالؼى النصكص كالمؤلفات كمئات الدكاكيف الشعري   .19

 كالحديث كالقكاميس ككتب المغة كالنحك كالمكسكعات األدبية كالتاريخية.
مف تأليؼ : د, محمد  المعجم العربي التاريخيانظر عرضان  لمشركع الدكتكر القاسمي ضمف كتاب :   .19

 كما بعدىا .  222حسف عبد العزيز ص: 
عراؽ كالشاـ ػ مصر كالسكداف كليبيا ػ المغرب العربي كىذه المناطؽ األربع ىي: الجزيرة العربية ػ ال  .12

 كاألندلس. 
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كىذا ما انتقده األستاذ إبراىيـ بف مراد أيضان في قراءتو كتعقيبو عمى المشركع. انظر: كتاب محمد حسف   .12
 عبد العزيز المشار إليو في ىامش سابؽ. 

كالمعجم العربي لتي ظيرت بعده بعضي القكاميس ا الوسيط ىناؾ تغييراته طفيفة أدخمتيا عمى طريقة .11
، لكف ىذه التغييرات جيزئية كال تنقيضي منيجو في أيسيسو العامة معجم المغة العربية المعاصرةك األساسي

نما ىي بمثابة تنقيحاتو كاجتياداتو داخؿ النمكذج نفسو. كمف ثَـّ نحف ال نيخرجيا عف إطار ىذا  كا 
 النمكذج.

حسب الجذكر  القامكس، فكانت مداخمييا مرتبةن  ـ مف ىذا2691ة أما الطبعة األكلى التي صدرت سن .11
بعة ٌمي عف ىذا النظاـ ابتداءن مف الطكاألصكؿ االشتقاقية  تأثُّران بنمكذج القكاميس العربية، ثـ كقع التخ

 الثانية كما ذكرنا.

 انظر النص الذم ترجمناه مف مقدمة ىذا الكتاب في ىامش سابؽ. .15
 معجم المغة العربية المعاصرة.نا عف : انظر في المكضكع: مقالت .16
تطبيؽ منيج تطكُّرم  : المرجع،سبؽ لمشيخ عبد اهلل العليمي أف حاكؿ في قامكسو الذم ظير بعنكاف    .17

(، كتمؾ محاكلة يمكف استثماريىا كاالستفادةي منيا في مقدمة لمغة العربخاص كاف قد نادل بو في )
 القامكس التاريخي.

ية أف نجعؿ مف ) مىركىزى ، كمىسكىف أىصلن مستلن للشتقااؽ/ فنأخذ منو: مىركىزى ييمىرًكزي ػ كمثاليو في العرب   .18
 خ(.  إلكتمركىزى يتمركزي ػ كتمركزان ، كمىسكىفى ييمىسًكف كمسكنة كتمسكيف ..

ـ تحت عنكاف: 2991بباريس سنة (  Jacqueline Picocheجاكميف بيككش ) طبع كتاب  .19
Dictionnaire étymologique du français  كقد حاكؿ السير عمى منكالو الكتابي الذم كضعو ،

 Dictionnaire étymologiqueلمغة اإلسبانية، كىك بعنكاف:  Michel Bénabenميشيؿ بينابيف 

de l’espagnol 

، ك)  (ambulareتنحدر مف أصؿ التيني كىك)  allerفكامة:    .59 ؿى ( مشتقة مف أصؿ iraiبمعنى: تجكَّ
.wadh( مف أصؿ ىندكأكركبي ىك ) vais( بمعنى: ذىب، ك)eiكبي ىك) ىندكأكر   ( بمعنى: ذىبى

 قامكس بمكخ: مرجع مذككر . .52
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 (1)في النظام الصوتي لمهجة الحسانية  إمكانات التفصيح

 
 )*(عبد اهلل ولد أحمدو

 

 التمهيد:أولا 

؛  يتجو ىذا المقاؿ إلى محاولة إدراؾ وتحميؿ البناء الصوتي في الميجة الحسانية
 واليدؼ مف ذلؾ ىومقارنة؛ و مقارنا بنظيره في الفصحى، ضمف مقاربة بنيوية وظيفية 

مكانات التفصيحي عميو ىذه الميجة مف مظاىر الما تنطو البحث ع ، تمييدا فصاحة وا 
التي لـ  لغة التخاطب اليومي تفصيحفي  ،العربية عموما الميجاتوكذا  ،ياالستغبلل
 ...مف جيود التعريب المتجية أكثر فأكثر نحو المصطمحات العممية والفنية تنؿ حظيا

دد ما نعنيو بالميجة الحسانية، ثـ ولمقاربة ىذا الموضوع يتوجب عمينا أوال أف نح
َواتي )نحمؿ، بعد ذلؾ، مظاىر التمايز  العربية و  بينيا القائمة (الفونولوجيالصِّ

ثـ  ؛ـ  لدى الناطقيف بالحسانية كمغة أ   السميـ لمفصحى، كسابلبل والمعوقة ،الفصحى
ة اكتساب المحفزة لعمميالصوتي  نتجو في فقرة ثالثة وأخيرة إلى تحميؿ مظاىر التماثؿ

كؿ أوالئؾ تمييدا وتأسيسا لما يمكف أف يدعى: "قواعد بواسطة الحسانية؛  الفصحى
بالميجة الحسانية وما ىو اإلطار الزماني  فما المقصود... (2) التحويؿ الميجي"

   والمكاني الستخداميا ؟
 المهجة الحسانية :ثانياا 

أي لغة  ؛Klam әlbiẕan عدة تسميات فيي: الواقع تحمؿ الميجة الحسانية في
وقد  ،أي لغة بني حساف، كتسمية تاريخية ؛ Klam hassanو، كتسمية شعبية البيض

 away әn عبارة:الصنياجي أطمقت عمييا القبائؿ المرابطية ذات المساف البربري 

ta
c
rabit ى ػذه الميجة إلػتتقاطع في نسبة ىي تسميات ػىأي المغة العربية... و  ؛ 
العربية التي دخمت الصحراء عبر  ى بني حساف مف قبائؿ معقؿإلوبالذات  ،العرب

عمى المجموعات المرابطية التي  والسياسي المغرب األقصى، فبسطت نفوذىا العسكري
 باحث لغوي )*(
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ظمت تعمر الببلد منذ سقوط الجناح الجنوبي لحركة المرابطيف، وقد بدأ نفوذ ىذه 
مسار التعرب المغوي في  ىػ ... ومنذ ذلؾ الحيف بدأ 9ـ 55 القبائؿ مع مطمع القرف

 -بالمعنى الواسع لمكممة، حتى كرست الحسانية ي المغرب ومنطقة الصحراء ، جنوب
 االجتماعية كمغة حياة لمجتمع "البيضاف" ذي الخصائص -لغة الغالب

 يالمغوي الثقافوالثقافية المعروفة، والذي تشكؿ نتيجة لمتفاعؿ  (السوسيولوجية)
لحسانية الوافدة والقبائؿ الصنياجيػة المنحدرة في معظميا مف واالجتماعي بيف القبائؿ ا

ى متميزا بقايا المرابطيف؛ وىكذا تحولت صفة النسبة "الحسانية" إلى "اسـ"،  يعيف مسم
 يقط فميجة المستخدمة حيث فالحسانية إذف، ىي ال ىو ىذه الميجة الحسانية؛

 والمغرب: وجنوب غربي الجزائر : في موريتانيا والشماؿ المالي )أزواد((3)اف""البيض
الساقية الحمراء ووادي الذىب إلى تخوـ سيوؿ السوس واألطمس الصغير شماال؛  مف

عدد  ريقية مختمفة؛ ويتجاوزانية" القاطنة في دوؿ إفالبيضإضافة إلى الجاليات "
الحسانية أو "كبلـ و  ...(4) حسب تقديرات الخبراء ،مبلييف (4) المستخدميف ليا

 في األصؿ وىي...ـ التمايزات الجيوية الموجودة داخميا" ليجة واحدة رغالبيضاف
رغـ ضعؼ الصمة المسانية بينيا   يرتبط تاريخيا بتاريخ الميجات المغربية،ليجة بدوية؛ 

ىو ما قد يعود إلى الطابع الحضري لميجة المغربية، مع الميجة المغربية الحالية، و 
تتقاطع بشكؿ قوي، يبدو أكثر  عمييا؛ لكف الحسانية ير الميجة األندلسيةوربما إلى تأث

قد يفسره مكث قبائؿ معقؿ ، مع الميجة التونسية في الجنوب، وىو تشابو المصادقةمف 
وبقاء بعضيا ىنالؾ  ،إف صحت نسبة الحسانية إلى بني حساف مف معقؿفي تونس،
 . (5)إلى اليوـ

اآلخذة في ( جيو لسانيةالالجغرافية المسانية )وبغض الطرؼ عف االختبلفات 
التناقص بفعؿ التواصؿ وحركة التعريب وتأثير المواصبلت ووسائؿ اإلعبلـ... فإف 

احدة: فالتواصؿ بيا سمس وعفوي بيف جميع و تعتبر ليجة عربية  اليـو الحسانية
المستخدميف؛ فقد اختفى منيا كثير مف الكممات والعبارات ذات الشحنة الجيوية، مما 

ورغـ  و تكريس مستوى صوابي مشترؾ بيف مختمؼ المستخدميف.شكؿ نزوعا نح
ترافد  وما تولده مف ،(la diglossie)الثنائية المغوية القائمة بيف الحسانية والفصحى 

كبير مف تقارب في طرائؽ األداء، فإف الحسانية تتمتع بقدر وتداخؿ لغوي أديا إلى 
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َواتي )تقبلؿ االس  عف (يالمورفو تركيبركيبي )الصرفي الت و (ولوجيالفونالصِّ
 ؟ الحساني ونظيره الفصيح مظاىر التمايز بيف النظاـ الصوتيىي  ماف ...الفصحى

 مظاهر التمايز في البناء الصوتي بين الحسانية والفصحىثالثا: 

يتوجب عمينا أوال أف نتعرؼ عمى النظاـ الصوتي  ،ا السؤاؿىذ عفلئلجابة 
في ىذه المرحمة مف  ،ة نركزىانمقار ، نظيره الفصيحتسنى لنا مقارنتو بتحتى  الحساني

لوحدات الصوتية الخاصة فنبرز ا، عمى الفروؽ الموجودة بيف النسقيف ،تفكيرال
أف أصوات مسممة منطمقيف مف  ،الوحدات الصوتية الخاصة بالفصحىثـ  ،بالحسانية

 الفصحى معطى معمـو لدى الجميع ومدروس بما فيو الكفاية.

يتألؼ مف مكونيف أساسييف : أما  (فونولوجيِصَواتي )نظاـ ومعموـ أف كؿ 
األوؿ فيو معطيات عمـ األصوات أي أوصاؼ الحركات العضوية التي يقوـ بيا 

بعمـ  وىو المعروؼ ،الجياز العضوي واآلثار السمعية المصاحبة ليذه الحركات
صوات بعمـ أ وأ ،(acoustique)السمعي ، و  (articulatoire)األصوات النطقي 

بوصؼ الرسالة الصوتية عف طريؽ التصنيؼ  وييتـ كذلؾ، "االستقباؿ"و "اإلرساؿ"
مف العبلقات العضوية  بحزمةالثاني فيتعمؽ  وأما؛ والتبويب وبمنيج االستقراء

بيف أي صوت وصوت آخر؛ القائمة زية يمف القيـ الخبلفية التمي مجموعةو  ،يجابيةإلا
فما  الكممة؛  ىمعنإلى تغيير  -توزيعيا –ا أدت إذ وتحمؿ الصفة قيمة تمييزية فقط

 ىي وحدات النظاـ الصوتي الحساني؟ 
عمى األسس  الصوتـ والصوت التمييز بيف ىمع الصوتياتدرج عمماء لقد 

 :التالية
ْوِتية  * أي ، (phonème) صطبلح لساني أطمؽ ترجمة لكممةا (وتـالص) فالصَّ

، كتقابؿ لضدي مع الصوتافي تقابمو  ددويتح ،الحرؼ في صيغتو التجريدية العامة
 .F) دػلمسانيات الحديثة عمى يالتي أسست لميبلد االمغة والكبلـ في النظرية السوسيرية 

De Saussure)... تشومسكي. الفكر المساني عندالقدرة واالنجاز في كتقابؿ أو 
ذلؾ  ،يو تحقيؽ محدد لمصوتـف " allophone" )بدؿ الصوت(  الصوتأما *. 

صوتـ في فالراء مثبل  :عديدة ت الكبلميةوتـ واحد وطرؽ تحقيقو في السياقاف الصأ
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مختمفاف لنفس الصوتـ أو الحرؼ، بينما المفخمة تحقيقاف و  الراء الرقيقة و  الفصحى،
 معنىفخامة وظيفة تمييزية تغير ، إذ تؤدي الفي الحسانية حرفاف مختمفاف ىما

وفي الجدوليف التالييف، نقدـ النظاميف ، (6)الميجة ، عند إجراء التوزيع، في ىذهالكممات
 les)    مف خبلؿ ثنائية الصوامت مييف في كؿ مف الحسانية والفصحى، الصوت

consonnes) والمصوتات(les voyelles)  حتى تتسنى المقارنة بينيما، مف خبلؿ ،
 :التماثؿو   بايفالت إبراز نقاط
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واتية صفاتال.1 هجة والفصحى:نظام الصوامت وحروف المين بين الم -أ  : (7) الحسانية لمصوامت (الفونولوجية) الصِّ

 

ج
ار

خ
لو

ا
 

 يــــــــــلٍ ًـــــــــفـــــــــــأً حرفــــــــــــــــــــهٌ ىــــــــــــــــــرخ ذــــــــــــــذٌــــــش

 هجهىر ههوىس هجهىر ههوىس هجهىر ههوىس هجهىر ههوىس هجهىر ههوىس

   رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك

  شفىي
 

 bب:
 wو:  mم:             

شفىي 

 أسٌاًً
         fف:  vف:       

أطراف 

 ثٌاٌا
           ḏر: ẕظ:  Ṯ ث:    

أصىل 

 ثٌاٌا
   nى:            dد: ṭط: tت: 

فىق 

 ثٌاٌا
       Lل: Ḷل:   ẓز: zز: sس: ṣ:ص  Ḍ ض:  

وسط 

 لساى
            jج: šش:     

أدًى 

 الحٌه
 yي:      rر: ŗر:          

ألصى 

 الحٌه
               gڴ:  kن: qق:

   ẖخ:     لهىي
 ġغ:

 
          

  ḥح:   ء: '   حلمً
ع:

c
 

 
         hهـ: 

 6وام حساى, هعٌاها و هثٌاها. ص.هـ(. ًمال عي ت97أتً تشر عور تي عثواى الولمة  سٍثىٌه )ت للصىاتن العرتٍة حسة  الفىًىلىجٍة الصفات.2
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ج
ار

خ
لو

ا
 

 ٍيــــــــــــــل فًـــــــــــــــــــــــــــــأً حرفــــــــــــــــــــــــهٌ ىـــــــــــــــــــــــــــرخ ذــــــــــــــــذٌـــــــــــــــــــــش

 هجهىر ههوىس هجهىر ههوىس هجهىر ههوىس هجهىر ههوىس هجهىر ىسههو

   رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك رلٍك هطٍك

 و  م              ب  شفىي

             ف      شفىي أسنانً

طرف اللسان 

 أطراف الثناٌا و
           ر ظ  ث    

لسان و طرف ال

 فىٌق الثناٌا
       ر    ز  س ص    

طرف اللسان 

 وأصىل ثناٌا
   ى            د ط ت 

حافة اللسان إلى 

الطرف و ما 

 فىقها
       ل           

أول حافة 

اللسان و ما ٌلٍه 

 من األضراس 

            ض      

وسط اللسان و 

 الحنك 
             ش  ج   

 ي      ر            أدنى الحنك

مؤخر اللسان و 

ما ٌلٍه من 

 الحنك
                 ن 

أقصى اللسان و 

ما ٌلٍه من 

 الحنك األعلى
                  ق

           غ   خ     أدنى الحلق

           ع  ح      وسط الحلق

           ه    ء    أقصى الحلق
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 ،صوتما صامتا في الميجة 33أماـ  ىكذا نجد أنفسنا في الجدوؿ األوؿ   
وىي صوامت متفاوتة في درجة تواترىا في االستعماؿ ، في الفصحى 28مقابؿ 
ومع  الصوتـ الحي في الحسانية؛ "وضع"لكف كؿ واحد منيا يحقؽ شروط  ،الكبلمي

ىنالؾ صواتـ حسانية أخرى تحقؽ قيما تمييزية داخؿ النسؽ الفونولوجي  ،ذلؾ
إذ ال نكاد نجدىا إال في بعض أسماء األعبلـ ، يفة التواترلكنيا ضع، الحساني

بمعنى "، فت"و، أي الفقيو بالبربرية، تفغأكالتاء المتأخرة المخرج في  والحشرات؛
"، بنيو"و، وىو اسـ عمـ، وكصوت النوف المدغومة في  الياء في بنيوؾ، البراغيث

 .بانيةسفي اإل"  ń"  أي ما يعادؿ الصوت ؛وىي نوع مف الحمويات

وتكشؼ المقارنة بيف الجدوليف السالفيف تباينا كبيرا بيف وحدات النسؽ الصوتمي 
عدد وحدات  عمى مستوييف: مستوى وىو تبايف يمكف إدراكو ،الحساني ونظيره لمفصحى
 التمييزية القائمة بينيا: الخبلفية شبكة القيـ أي؛ومستوى طبيعة ىذه الوحدات ، النظاـ

 33 مغلوحدات: نبلحظ أف عدد الصوامت في الحسانية يبفعمى مستوى عدد ا (5
كما نبلحظ أف الصوامت الزائدة في الحسانية  لمفصحى؛ 28في مقابؿ صامتا،  صوتما
 والياء؛ المجيورتيف الكاؼو إضافة إلى الفاء ، والبلـ الزايالراء و  اتمفخم ىي:

    ...ŗ، ẓ، Ḷ، v ،g ب: ونرمز ليا تباعا
فكؿ األصوات األخرى موجودة في العربية  ،gا الصوت فيما عد نبلحظ، أنوو 
ليست ليا أي قيمة تمييزية عند  ،لكف عمى شكؿ ظواىر موقعية سياقية ،الفصحى

معنى ذلؾ مثبل أف الراء الرقيقة والمفخمة ىما في الفصحى تحقيقاف : إجراء التوزيع
صوتماف  ،بينما ىما في الميجة الحسانية، مختمفاف لصوتـ واحد ىو حرؼ الراء

مف ىنا عجز األبجدية التقميدية لمفصحى ، و مختمفاف يستحقاف رمزيف كتابييف مختمفيف
مف  ،قؿ أعوذ برب الفمؽ" ففي قولو تعالى: عف اإللماـ بالتنوع الفونولوجي لمحسانية؛

فخمة في"رب" والراء المرققة ال يوجد فرؽ توزيعي بيف الراء الم (8)؛شر ما خمؽ"
امة والرقة  تعوداف إلى المناخ الفونولوجي ال إلى االختبلؼ في فصفة الفخ، ر"في"ش

بينما يتغير معنى ، فكممة "كركر" برائيف رقيقتيف تعني قيقو، أما في الحسانية الوظيفة؛
دؽ الباب أو الجرس...وىذا ما نعنيو حيف  :فيكوف معناىا، الكممة عند تفخيـ الرائيف
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في الميجة ، ولى قيمة خبلفية تمييزيةاأل ثبلثةنقوؿ إف لمفخامة في الحروؼ ال
 .(9)أصوات مجرد الأي صواتـ  ؛ما يجعميا حروفاوىو  ،الحسانية
فيمثؿ في الحسانية أحد األشكاؿ الكثيرة التي تطور إلييا حرؼ  "g"حرؼ  أما
في الجنوب ، وىو شكؿ مطرد في الميجات البدوية، في الميجات العربية القاؼ

و المسار المفترض .وى.واليمف. يمصر الصعيد الة وفي التونسي والصحراء الميبي
إلى  والحجاز مف اليمف -في الزماف والمكاف –في رحمتيا الطويمة  معقؿ لقبائؿ

خصوصا في  " g" إال أف الحسانية قد وطنت حرؼ القاؼ إلى جانب ؛ (51)الصحراء 
، عمى وجو العمـوالعالـ  المعجـ الديني واألدبي والثقافيك الحقوؿ الداللية العالمة:

  ضمف ديناميكية الترافد بيف طرفي الثنائية: الميجة/الفصحى، كما سمؼ...
كما  ،صوامت إلى المغة العربية الفصحى 5قمنا قبؿ قميؿ إف الحسانية تضيؼ 

 لكننا بالمقابؿ نبلحظ اختفاء بعض الصوامت الفصيحة مف الحسانية:، وسيبوبوصفيا 
والياء والفاء  ذات المخرج الجانبي الضاد الرخوةيتعمؽ األمر بالجيـ الشديدة و 

الجيـ في  فيما عدا الكممات المقترضة مف الفصحى؛ أما اليمزةكذا و  ،تيفالميموس
في  إلى داؿ مفخمة دتحولت الضا قدو ؛ كما ىي في العربية الحديثة رخوةفالحسانية 

معجـ الديني واألدبي ال ، مف خبلؿفي العربية الحديثة كذلؾو ، الحقوؿ الداللية العالمة
 والياء أما الفاء ،بينما تماىت مع الظاء في المعجـ الحساني األصيؿ والثقافي عموما؛

يعجز  "لمبيضاف"ويكاد الجياز النطقي  ،بشكؿ مطرد في الحسانية تافمجيور  كمتاىماف
أما بخصوص اليمزة فبل ؛ حتى في تبلوة القرآف يف ميموسيفالصوت يفىذ ءعف أدا

ف ظيرت أحيانا فيي، وظيفة فونولوجية داخؿ الحسانية تتمتع بأي إما في كممات  ،وا 
ما منقمبة عف العيف ،في الحسانية ةدخيمفصيحة  في بعض الرطانات االجتماعية  وا 
 .(55)الجيوية
 
 

 فيستنتج مما سبؽ أف دائرة الصوامت  ،ما عمى مستوى طبيعة ىذه الوحداتأو ( 2
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، ث،  ت،  ىي:بصامتا،  23تقاطعاف في وفي الفصحى تفي الميجة الحسانية 
 . ي، و، ف، ـ، ؿ، ؾ، ؽ، غ، ع، ظ، ط، ص، ش، س، ر، ز، ذ، د،  خ،  ح
 مف ذلؾ:، بينما تطورت حروؼ أخرى ذات أصؿ فصيح داخؿ الميجة الحسانية   

 تطورت مف الشدة إلى الرخاوة. : . الجيـ5
 المخرج والشدة. ةلثويجانبية المخرج والرخاوة إلى تطورت مف  : . الضاد2
 تحولت مف اليمس إلى الجير. : الفاء .3
وتعايشت ، في االستعماؿ األصمي لميجة، إلى كاؼ مجيورة تحولت : القاؼ .4

، والمستعارة مف الفصحى مع القاؼ الفصيحة في الحقوؿ المغوية العالمة
 بمعنى قتؿ. "ktәl" : حاالت نادرة منيا في الكاؼ كما تحولت إلى

 ....الجيرإلى  اليمس تحولت مف : . الياء5
مستوى  ىالصوامت، فكيؼ يتمايز النظاماف الصوتياف عم ىذا عمى مستوى

 ؟ وما دور ذلؾ في تعويؽ وتشويو عممية اكتساب الفصحى ؟تالمصوتا
 : (Les voyelles) ،بين الحسانية والفصحى مصوتاتنظام ال . ب

صوتـ بنفس  ،كذلؾ ي،الحركة أو المصوت في االصطبلح المساني الحديث ى
وحدات متمايزة عمى  اذ انظام ، وتشكؿ المصوتاتالمعنى الذي شرحناه قبؿ قميؿ

 صوتـ،وكما لمصامت صيغة تجريدية ىي ال ذات قيمة خبلفية؛أساس صفات صوتية 
نفس  كذلؾ لممصوت ،األصوات وتحقيقات مختمفة حسب المناخ الفونولوجي ىي

فالصوامت تقبؿ  فروقا ال بأس مف ذكر بعضيا:، ذلؾمع ، االثنيفإال أف بيف السموؾ؛ 
، والصوامت تقبؿ الجير واليمس، ف وال يمكف وصؼ المصوتات بذلؾيسكتالتحريؾ وال

، قد يعدد المقاطع (الشدة)= وطوؿ الكمية في الصوامت ،بينما تبلـز المصوتات الجير
أىـ في النظاـ ولعؿ لممصوت وظيفة  في عدد المقاطع؛ بينما ال يؤثر طوؿ الحركات

بالنسبة لمكممة العنصر المتحرؾ والقابؿ  مصوتات إذ تمثؿ ال ،الفونولوجي عموما
فيو المسؤوؿ عف ، وفي وضعيات تشكيمية مختمفة ،لمتقمص والتمدد عند إرادة االشتقاؽ

وىو الذي تستند إليو الصيغ الصرفية ، وىو بؤرة المقطع، (sonorité)قوة اإلسماع 
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ال فما الفرؽ بيف كتب=)جمع كتاب( وكتب  ،الصيغة أو تمؾلمتمييز بيف ىذه  وا 
  !إذ الصوامت ىي ىي؟ ،أليس في الييكؿ الحركي لمكممتيف، =)الفعؿ(

 ،أجيزتيا التصويتية ديناميكيةعمى يزىا واستقبلليا اتم في كما تعتمد الميجات
جة المصوتات في التمييز بيف "المستوى الصوابي" لكؿ مف المي أىميةومف ىنا 
فالفرؽ بيف كتاب )بكسر الكاؼ( وكتاب )بتسكينو( ىو الفرؽ بيف العربية  والفصحى:
 ..والحسانية.

 ،باعتبار المدى الزماني لممصوت ،في الحسانية تنقسـ المصوتاتعمى كؿ، 
أوصمنا إليو التوزيع ما  حسب ،9 في الحسانية تجاوز عددىا، وال يإلى قصيرة وطويمة

  (52) لباحثة كاتريف تيف الشيخ:ا ذىب إليووخبلفا لما ت
  هي:و  5 وعددها ة،القصير المصوتات  :أول

I : ىي كسرة كما في الفصحى.     
U  :   "   "  " ىي ضمة "" 
E فتحة رقيقة : "  "   "   "" 
ә: وىي حركة مركزية  أو إشماـ =إمالة، أو الضمة والفتحةبيف الفتحة والكسرة

 .الميجة الحسانية في
A(53) فخمة: فتحة م .  

 وهي: 5 الطويمة وعددهاالمصوتات :ثانيا

ū : ضمة طويمة كما في الفصحى. 
ᾱ : "    "    "   فتحة طويمة 
O : ال وجود ليا في الفصحىضمة طويمة ومفخمة ،. 
 ә (54) كما في بعض القراءات القرآنية، طويمة لة: إما . 
Ῑ: كما في الفصحى.، كسرة طويمة 
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األمثمة التي لكف ، (diphtongues) ىناؾ حركات مركبة وتذىب كاتريف إلى أف
ال إلى وحدات بناء في النظاـ  ،تؤوؿ توزيعيا إلى تجاور الحركات منيا، انطمقنا

 حركات 3أما في الفصحى فيكاد اإلجماع ينعقد عمى أف ىناؾ ..الحركي لميجة. 

 ،يمة=المد باأللؼالفتحة الطو  ىي ،طويمة 3 مقابؿ والكسرة؛ والضمة الفتحة ىي: قصيرة
 . (55) الطويمة=المد بالياء والكسرة ،بالواو الطويمة=المد والضمة

ى لمتمايزات الدالة بيف نظاـ التصويت الحساني مَ جْ ويتضح مف القراءة العَ 
وحدات  عدد ال فقط عمى مستوى، أننا أماـ نظامي تصويت مختمفيف، والفصيح
فعمى مستوى  حدات نفسيا؛و ذه البؿ أيضا في طبيعة ى، 6 في مقابؿ 51النظاـ:

وال  ،المعاصرة عمى األقؿ وجود إلمالة قصيرة في الفصحى الحركات القصيرة مثبل ال
أما بخصوص المصوتات  وجود لقيمة تمييزية بيف الرقة والفخامة عؿ مستوى الفتحة؛

ة فبل وجود لمفخامة كقيم، فإف وجدت إمالة طويمة في بعض القراءات القرآنية ،الطويمة
 تمييزية لمصوت الضمة.

وانطبلقا مما سمؼ يتضح أف النظاـ الفونولوجي الحساني مستقؿ ومتبايف عف 
يتجاوز وحدات  وىو تبايف، في الجدوؿ أعبله وسيبويكما وصفو ، نظيره في الفصحى

اكتساب  فيذلؾ  أثرفما ...ىذه الوحدات النظاـ إلى شبكة القيـ التمييزية القائمة بيف
عادة إنتاج    ؟لدى الناطقيف بالحسانية المغة العربية الفصحى  وا 

مف  %81 عندما نأخذ بعيف االعتبار أف الحسانية ىي المغة األـ لما يتجاوز
ندرؾ  ،حساني تسبح في "شبو حماـ لغوي الباقية %21 ػال حوالي وأفموريتانيا، سكاف 

 تبقى بينماالسياسي، و  ولغة حياة بالمعيار الديموغرافي ، أ ـأف الحسانية ىي أىـ لغة 
وبدييي في ىذه الحالة أف ورسمية؛  لغة ديف وأدب وثقافة عالمة العربية الفصحى

 ،مع أبنيتيا المختمفة ؤقمميافت ،تكوف الحسانية ىي التي توجو عممية اكتساب الفصحى
 وعمى رأسيا النظاـ الصوتي.
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إذ ، ريتانياواقع العربية الفصحى في مو ل نطمح إلى تشخيص دقيؽال نا ومع أن
وىو تحر شفوية ونصوصية،  بد لعمؿ مف ىذا القبيؿ أف ينطمؽ مف "مدونة أخطاء" ال

 التالية: لمبلحظاتإال أنو ال بأس مف ذكر ا، لـ يقـ بو حتى اآلف
عف التحقيؽ  المناطؽ الناطقة بالحسانيةعجز معظـ مستخدمي الفصحى في . 5

في الحسانية عمى صورتيا ...إذ ال توجد ى  ،ؼ، ضج، الفصيح لحروؼ مثؿ:
 الفصيحة.

، أثناء التحدث بالفصحى ؿ، ز، ر ارتباؾ ىؤالء عند ترقيؽ أو تفخيـ حروؼ مثؿ:. 2
ألف مفخمات ىذه الحروؼ مستقمة في الحسانية عف وحتى أثناء تبلوة القرآف، 

 كما أسمفنا.، بينما ىي في الفصحى تحقيقات مختمفة لنفس الحروؼ مرققاتيا؛
كتحويؿ العيف إلى ، ىر تصحيؼ مطردة لدى بعض الفئات االجتماعيةشيوع ظوا. 3

في منطقة السيؿ  إال) ىمزة والتبادؿ النسقي بيف الغيف والقاؼ الشائع
والسيف إلى  ،وكذلؾ تحوؿ الزاي إلى جيـ، راكنة(بالموريتاني=الترارزة وال

، الناس ال فقط لدى عامة، شيف...وغير ذلؾ مف الرطانات اليومية التي نسمعيا
 !!رجاالت الديف عند المثقفيف والسياسييف وحتى لدى كذلؾ بؿ

. وبشكؿ خاص والفت، إعادة إنتاج الكممات والجمؿ الفصيحة ضمف ىيكؿ 4
   ...نظاـ المصوتات الحسانية إلى حد كبير يوجيوتصويتي 
 هفصحى في ىذال الكتساب الصوتية معوقاتاللئؾ يدخؿ في دائرة و كؿ أ

في تشويو المكتسبات الفصيحة لدى المعمـ قبؿ ، كما نرى، ـ بقوةويسيمناطؽ، ال
تتكثؼ ىذه ...و إذ يقدميا األوؿ ويتمقاىا الثاني مغمفة بنظاـ فونولوجي حساني، المتعمـ

إذ  الطبلب عمى حد سواء؛و  اإلعاقة في ظؿ غياب الوعي بيذه الظاىرة لدى المدرسيف
إنتاج رطانات  في الواقع، يعيدوف نما، بييتوىموف أنيـ ينطقوف العربية بشكؿ سميـ

صوتية دارجة ال صمة ليا بالفصحى...إنيا عممية إسقاط لنظاـ فونولوجي عمى نظاـ 
فسر لنا سيولة التعرؼ التي ت نفسيا وىي: إنيا عممية تبيئة واحتضاف :آخر أو قؿ

حتى حيف  –ال فقط حيف يتكمـ الفصحى بؿ أيضا الناطؽ بالحسانية، عمى صوت 
ىو الذي  "خفيا"فكأف ىنالؾ جيازا فونولوجيا  ؛أي لغة أجنبية أخرىالفرنسية أو  يتكمـ
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بدرجة ...بؿ أي لغة أجنبية أخرى ،عند استخدامنا لمفصحى-دوف وعي -ننطمؽ منو
بمصوتات حسانية في  األقاليـ الناطقة بالحسانية كبيرة عف إعادة إنتاج الفصحى في

وىكذا يتحدد مظير آخر  البلواعي أو اإلسقاط؛ طبقا آللية القياس ،كثير مف األحياف
لكف المعوؽ الذي يبدو أكثر ، لعممية تعميـ أو تعمـ الفصحى تعويؽمف مظاىر ال
 ىو اختبلؼ النظاـ المقطعي ،نظرا إلى غيابو عف وعي الكثيريف ،خطورة وتأثيرا

 فما ىي حدود التبايف عمى ىذا المستوى؟؛ النبري والتنغيمي بيف المغتيفو 
 بين الحسانية والفصحى:، (prosodie)لظواهر الموقعية . اـج
داخؿ  إلى دراسة القواعد التي تتحكـ في سموكيا األصوات االنتقاؿ مف دراسة  

 الموقعية أو عمـ التشكيؿ الصوتي: ىو المقصود بدراسة الظواىر ،بيئة كبلمية معينة
التشكيؿ كظاىرة ، المختمفةيا تأي دراسة الظواىر الناتجة عف ائتبلؼ الحروؼ وتجاورا

؛ فكيؼ تتمايز الحسانية والفصحى عمى ىذا الصعيد ؟ وبأي والنبر والتنغيـ المقطعي
 معنى يشكؿ الظواىر الموقعية معوقا الكتساب مف الفصحى ؟

  :(syllabe)المقطع .1 

عمى ، حوؿ المغة العربية ودوارجيا تالتي أجريتجمع معظـ الدراسات  المسانية 
 ذلؾال يستقيـ بدونو وال يشاركو في ، لمصوت عنصرا مركزيا في بناء المقطعاعتبار ا

 -دارجة ـكانت أ ةحيفص -أي صامت أو حرؼ ليف؛ وعميو فعدد المقاطع في الجممة
ألف ، ال الكممة المفردة" ،وىنا نقوؿ "الجممة" ...(56)مساو دائما لعدد المصوتات داخميا

والمراد بالجممة ىنا ما يقع مف ، ولى ال لمثانيةالنظاـ المقطعي في العربية يخضع لؤل
 . (57)"طبيعيتيف" السمسمة الكبلمية بيف سكتتيف

واحد وصامت  مصوت مف وتتألؼ ،المنفرد تفوؽ الصوت وحدة بناء إذف المقطع
 التي وىي :التي تنتيي بمصوت ومغمقة وىي :وتنقسـ المقاطع إلى مفتوحة ؛أو أكثر

أما الصامت فنرمز  ،"vv"والطويؿ ب  "v"ب  القصير وتلممص ونرمز ،بصامت تنتيي
 ."cc" لنحصؿ عمى الرمز وفي حالة ازدياد الكمية نضاعؼ "c"لو ب 
 ل: بنية المقطع في الحسانية:و أ
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مف "الكممة" ال  حسانيةانطمؽ كؿ مف كوىف وكاتريف في دراستيما لممقاطع ال
فقط الختبلؼ مقاربتنا عف تمؾ  ال ،لذلؾ لـ نعتمد العدد الذي توصبل إليو، الجممة

بؿ ألف مقاطع الكممة تتغير بتجاور الكممات فتنشأ عف ذلؾ بنية ، التي انطمقا منيا
ككممتيف  "ذىب" "الرجؿ" الجممة: فمو كتبنا مقاطع مقطعية جديدة بكؿ بداىة:

لث افسيكوف المقطع الث ا،أما إذا قطعناىما مع ،لما وجدنا أي مقطع مغمؽ ،منفردتيف
في  مف المقاطع اعنو  52 وعمى العموـ فقد توصمنا إلى؛ "cvc" قا مف نوعمغم

 يمكف تقديميا عمى النحو التالي:الحسانية، 
5 . I- ىي: مقاطع مفتوحةvv و  vو cvو  cvv وccv مي:ي؛ يمكف التمثيؿ ليا كما 

 vv مف فعؿ: ؿ، كما نجد في المقطع األوabә.بمعنى أبى ، 

 v ؿ، كما نجد في المقطع األو aṭali, ereggab.بمعنى غرباؿ شارع ، 
 cv:كما نجد في المقطع الثاني مف فعؿ ،abә.بمعنى أبى ، 

 cvv مف ؿفي المقطع األو ، كما : sidi barәd camәl  ،عمى التوالي )عامؿ
 بارد، سيدي(، ويبدو مرتفع  التواتر.

 ccv، :كما فيbkә mŗa clә  عمى التوالي )عمى، إمرأة، بكى(، ويبدو مرتفع
 التواتر.

؛ ccvvcو ccvc و cvcc و cvvc و cvc وvvc و vcc : يى مقاطع مغمقة -2.7
 مي:فيمكف التمثيؿ ليا كما ي

5. vcc :كما في ،umm، aḥḥ عمى التوالي)أـ، وخالفة إفصاح لمتوجع(، وىو ،
 قميؿ عمى العموـ.

2. vvcالمقطع األوؿ مف ، كما في :ah īggīw مطرب) ، عمى التوالي ،
 كسابقو. (، وىو قميؿلبلستراحةإفصاح  وخالفو

3. cvc :كما في ،kerker vum ثر اطرادا عمى التوالي )باب، قيقو(، وىو أك
 مف سابقيو.
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4. cvvc :كما في ،gāl 
c
īd mūs  عمى التوالي )سكيف، عيد، قاؿ(، ويبدو متوسط

 االطراد.

5. cvcc :كما في الثبلثي المضعؼ ،jәdd, mess مرتفع  (،...تباعا )مس، جد
 التواتر.

6. ccvc ةالثبلثي، كما في األفعاؿ:rkәb, šrab, rgәd  ،عمى التوالي )رقد، ضرب
 ركب(،  يبدو مرتفع التواتر.

7. ccvvc :كما في ،c
mūd ṭwāl b

c
īd عمى التوالي )بعيد، طويؿ، عمود(، ويبدو ،

  مرتفع التواتر. 

 :بنية المقاطع في الفصحى ثانيا :
أف المقاطع في العربية الفصحى  يجمع الباحثوف في الحقؿ المساني العربي عمى

cvcc و cvvc و cvc و cvv و cv :أنواع ىي ال تتجاوز خمسة
 (58) . 

لكف التدقيقات ، التي سبؽ ذكرىا 6 الػتتشكؿ ىذه المقاطع حوؿ المصوتات 
في واقع الجممة  cvccالمسانية الحديثة أثبتت استحالة تحقؽ المقطع الخامس:

يمكف أف نمثؿ ليا ، مقاطع في العربية الفصحى ةأربعىناؾ  فإف ووعمي (59)؛العربية
 ويمكف تقديميا عمى النحو التالي: /قيف/يف/ت /مس ب:

A. :مقطعاف مفتوحاف ىما cvو cvv. 

B. :مقطعاف مغمقاف ىماcvc  cvvc. 
ولعؿ السر في وجود ىذا العدد القميؿ مف أشكاؿ المقاطع في العربية  
وكذلؾ استحالة ، غة عمى عدد قميؿ مف المصوتاتيعود إلى اعتماد ىذه الم، الفصحى
 .(21) الصوتي ميما كاف السياؽ ،بيف صامتيف ساكنيف ،الفصيحة داخؿ الجممة ،الجمع
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 ،مما تقدـ يتضح أف الحسانية قد احتفظت بالتراكيب المقطعية العربية األربعة
المبلحظات  عمى ضوء ويمكف فيمىو ما و  (25)؛أشكاؿ مقطعية جديدة ثمانيةوابتدعت 
 التالية:
أف اختفاء اليمزة في الحسانية ىو السبب في ظيور مقطع مف حركة طويمة . أ

vv أو قصيرة v إحداىماأو مبدوء ب مستقميف vvcفي  التذكيرأداة  كوف إضافة إلى ؛
لذا تبدأ الكممات ذات األصؿ البربري أو التي صيغت  ،aىي الصوت المغة البربرية

 .(22) بحركة طويمةفي قالب صرفي بربري 
، ىي التي استجابة الحسانية لمبدأي السقوط والتحوؿ )القمب واإلعبلؿ(أف . ب

وىكذا أصبح مستخدـ الميجة ؛ سمحت بظيور ثبلثة مقاطع تبدأ بصامتيف ساكنيف
خبلفا لمقواعد الصوتية  ،وفي آخرىا كممةالحسانية يجمع بيف الساكنيف في صدر ال

 لمفصحى. 
العدد الكبير مف المقاطع لميجة الحسانية مزية القدرة عمى  قد أعطى ىذال .ج

ف كانت، استيعاب كممات وصيغ جديدة مف خارج العربية تمنح  وىذه الخاصية، وا 
عمى مستوى التشكيؿ  ،يانيا بالمقابؿ قد أبعدتلك ،قابمية استقباؿ كبيرة الحسانية
فتح الباب واسعا أماـ ما ، وىو ذات النظاـ المقطعي المحدود عف الفصحى، المقطعي

خصوصا في ظؿ ، عمى مستوى التشكيؿ المقطعي الفصحى في موريتانيا (23)"تحسف"
وعمـ التشكيؿ  ةالثقافة الفونولوجيوغياب  ،غياب الوعي بالجانب المقطعي لمفصحى

البرامج  في األوساط  التعميمية التقميدية وحتى "الحديثة"، وعدـ حضورىا في الصوتي
 ؟ فما موقع النبر مف ىذه اإلشكالية ...والمقررات
 :(l'accent).النبر2

يعرؼ عمماء األصوات النبر بأنو ازدياد في كمية اليواء عند نطؽ الحرؼ 
وىو ازدياد ناجـ عف قوة الضغط عمى الجياز ، الكممة داخؿ الجممة أو ،داخؿ الكممة

الكبلـ المسموع ووجود النبر في  (24)؛النطقي في نقطة معينة مف الكممة أو الجممة
ذا كانت  ؛عكسا لمكبلـ المكتوب ،في الكشؼ عف ظبلؿ المعنى ودقائقو ،يجعمو أقدر وا 
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حتى اآلف يمكف فبل شيء ، (intonation)عبلمات الترقيـ تساعد عمى تعويض التنغيـ 
 يعوض النبر.أف 

أثناء  ،مكممةل اإلدراؾ البصريطريقة أف  وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة
تركز العيف أثناء القراءة  فكما :االستماع أثناء دراؾ السمعيالقراءة شبيية بطريقة اإل
 ، إذالموالية الجممةقبؿ أف تثب إلى نقطة أخرى في  الجممةعمى نقطة محددة مف 

تتفاوت أصوات كذلؾ  ،اإلدراؾ البصري يتـ عبر لحظات منفصمة عمى شكؿ وثبات
يتـ ىو معي لمنبر سفيؿ اإلدراؾ ال ،اإلدراؾ السمعيالكممة في درجة وقعيا عمى 

 (25)؟ ىذه الوثبات المنفصمة اآلخر عمى شكؿ

ر الصرفي أي بيف نبر يميز عمماء األصوات بيف النبر الداللي والنب، عمى كؿ
فاألوؿ يكوف تأكيديا أو تقريريا...باعتبار قوة دفعة اليوى أو  الصيغة: السياؽ ونبر
 " ػف، فمو وظيفة خبلفية تمييزية رغـ نفي كوىف ليذه القيمة اني،الثأما ، عمو الصوت

kәtbu" ال تتميز عف ،كفعؿ أمر لمجماعة "kәtbu" كفعؿ ماض مسند إلى الجماعة ،
بينما ىو في  ،"cvc" عمى المقطع األوؿ يقع إال بكوف النبر في فعؿ األمركذلؾ، 

 . cv"(26)" عمى المقطع األخير واقع الفعؿ الماضي

أف نبر الكممة ضعيؼ في الميجات   Jean,Cantineauيبلحظ  ي ىذا الصدد،وف
وىي مبلحظة ، حتى ليخيؿ إليؾ أنو أقوى في الجممة منو في الكممة، العربية عموما

ىو نتيجة ، في الواقع برنالإذ ، تحتاج إلى التدقيؽ قبؿ سحبيا عمى الميجة الحسانية
وؾ المتكمـ وأحوالو النفسية أكثر مما يتعمؽ معنى ذلؾ أنو يتعمؽ بسم، لعممية التنبير
، فإف.  (27)..بطبيعة المغة. تعتمد عمى نبر  ،الميجة الحسانية كميجة حية وعمى العمـو

السياؽ لتضخيـ أو  لكنيا تستند إلى نبر، تمايز وتقابؿ وحداتيا الصرفيةفي الصيغة 
 . (28) غويةلتظميؿ أو إيضاح ىذا الجزء أو ذاؾ مف الرسالة الم وأ ،تقميص

ذا كاف مف الممكف أف ندرس إسياـ النبر والتنبير في عممية التواصؿ  وا 
لمنبر تمظيرات حركية  إذ) ،الحسانية انطبلقا مف مدونة لغوية مسموعة ومرئية أيضاب

فإنو مف المؤسؼ أف مثؿ ىذه الدراسة مستحيمة بالنسبة ، اجتماعيا( codifiéeمشفرة 
ال يوجد أي مصدر ،الذي يتجو إلى قراءات القرآف ،دفما عدا عمـ التجوي لمفصحى؛
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 فأغمب الظف متنبير في الفصحى؛ل "code"سنف  أي يمكف االعتماد عميو الستظيار
إنما ىو ضرب مف اإلسقاط  ،نظاـ النبر والتنبير لدى كؿ مف يستخدـ الفصحى أف

نتاجيا أي إعادة إ ؛عمى مستوى نظاميا النبري، (dialectisation) لفصحى وليجنة
في ىذه الحالة تكوف المغة المكتوبة أقؿ تعرضا لعممية  (29)...عمى نموذج العامية
ال فقط ألنيا ال تحمؿ رموزا ، ا أقؿ قدرة عمى أداء الرسالةيلكن، اإلسقاط المفترضة

غير قادرة عمى أداء فاعمية التنغيـ ، رغـ وجود عبلمات الترقيـ ،نياألبؿ كذلؾ  ،برنلم
(l'intonation) ،.دفع عممية في  إسياموفما التنغيـ؟ وما  في تنوعيا وخصوبتيا

 ؟ لدى الناطقيف بالحسانية يح،بشكؿ فص تعميـ وتعمـ الفصحىوتعويؽ 
 :(l'intonation )التنغيم .3 

يمكف تعريؼ التنغيـ بأنو ارتفاع الصوت وانخفاضو أثناء الكبلـ؛ ولمتنغيـ  
إلثبات والنفي واالستفياـ والتعجب...عند وظيفة نحوية في توجيو المعنى الجممي كا

"، تحتمؿ االستفياـ دغياب المؤشر المفظي عمى ىذه المعاني؛ فالجممة:"أنت محم
... إلى غير ذلؾ مف المعاني النحوية، فالتنغيـ ىو والنفي والتأكيد والتعجب واإلثبات

نفس ترقيـ كما تحدد عبلمات الالذي يحدد معناىا الجممي في حالة الخطاب الشفوي، 
عميو إذ تتوكأ  ،ومف ىنا أىمية التنغيـ في لغة الكبلـ اليومية لمعنى في حالة الكتابة؛ا

شط نحوية يطوؿ التعبير عنيا بالطرؽ المفظية، وىنا تنَ  المغات الحية في تأدية معاف  
  ."اإلبانة" إ، في مقابؿ مبد"المجيود األدنى" مبدأىذه المغات 

يرى الدكتور شبو الشفوية، كالعربية الفصحى مثبل، فأما في المغات المكتوبة و 
لـ تيتـ بيذا  القديمة الدراسات فمغامرة افتراضية، أليا تماـ حساف أف دراسة التنغيـ في

دوف عبلمات  ةألف المغة الفصحى وصمت إلينا مكتوبة ال منطوقة، ومكتوبو الموضوع، 
ذف و  (31)؛ترقيـ ، لكنو مصدر ثة ىو المصدر الوحيديبقى واقع التنغيـ في العربية الحديا 

بعدد الميجات العربية،  ألنو يعكس إسقاطات ليجية،ضطراب،واال شديد التنوع
ورطانات جيوية يصعب حصرىا؛ فما لـ نقـ بدراسة وتقعيد لنظامي التنبير والتنغيـ 

بيف ما ىو ليجي خالص وما  ، في ىذا المجاؿ،متمييزفي العربية الحديثة، فبل مجاؿ ل
 صيح...ىو ف
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لكنو يتضح لكؿ مف يستمع إلى الناطقيف بالحسانية، وىـ يتكمموف الفصحى، 
في ليجتيـ؛ وىكذا تتحكـ الحسانية،  فأنيـ ينبروف وينغموف فصحاىـ، تماما كما يفعمو 

رسالنا، عمى ىذا في تعممنا وتعميمنا لمفصحى، فكأف ىناؾ  المستوى، في استقبالنا وا 
أي قدرة عمى تبيئة كؿ مكتسب  ؛عطيو تشومسكي لمكممة"نحوا ضمنيا" بالمعنى الذي ي

 لغوي مع الرصيد المغوي المسبؽ. 
مف خبلؿ تتبعنا لمظاىر التبايف المغوي بيف الحسانية والفصحى،  يتضحىكذا 

مكانات اإلسقاط  عمى مستوى البناء الصوتي العاـ، ومف تتبعنا كذلؾ لمظاىر وا 
"، في آليات استقباليا يضاففصحى البوالقياس، وتأثير ذلؾ في واقع "

رساليا...  "واسطة"إنما نتعمـ العربية ونتكمميا ب  يتضح مف خبلؿ ذلؾ كمو، أنناوا 
 إلقصاء والمصادرة والتكييؼ. الحسانية، وعبر آلياتيا في 

: "إف إدراكنا (Henri,Boyer)عمى ىذا األساس، يمكف القوؿ مع ىنري بويي 
دراكية؛ معنى ذلؾ أف اإلدراؾ السمعي تابع لتجاربنا المغوي، إنما يتـ طبقا لعاداتنا اإل
  . (35) المسبقة، فنحف ندرؾ المغة بذاكراتنا

، افي مختمؼ مستوياتي منظومة الصوتية في الحسانية تشكؿ،ال ولئف كانت 
لقواعد البناء الصوتي  المطابؽو ، ىمفصحلعممية االكتساب السميـ لأساسيا  معوقا

تماثبلت، ومة، بحكـ ما تشتمؿ عميو مف ىذه المنظ ز..فإلى أي حد تحفالفصيح.
 ؟ بواسطة االنتحاء والمماىاة  ااالكتساب، فتدفعيعممية 
  مظاهر التماثل الصوتيرابعاا: 

المغة نظيرتيا في كمما كاف ىنالؾ تماثؿ أو تشابو بيف بنية لغوية في المغة األـ و 
لكؿ وضع  ال واع ومبلـز ساوىو قي (32) :ىناؾ مجاؿ لبلنتحاءالوافدة، كمما كاف 

الذىني سموؾ ال فالمعبر ع ضمنيال قياس االستعماؿإنو  ؛لغوي قائـ عمى الثنائية
ىو الذي  المنطقي أو الفقيي مقياسخبلفا ل ؛ألي لغة جديدةاكتسابيـ ممتكمميف أثناء ل

طبلقا مف سحب خصائص يقوـ بو الذىف لموصوؿ إلى المجيوؿ ان فعؿ عقمي واع
بؿ  لدى األطفاؿ ، ال فقطاألولى لكسب المغةوسيمة ىو ال االنتحاءو ...والمعموـ عمي

يكوف التشابو قويا بيف  حيف ا وناجعامكسب يكوفو  ...(33) لدى الكبار عمى حد سواء
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ىذه ، حتى يبلمس حدود التماثؿ؛ وىذا ما نريد إبرازه، في "المقيس عميو"و "المقيس"
ييف لكؿ مف العربية النظاميف الفونولوج ئمة بيفالقاالفقرة، عبر إيضاح عبلقات التماثؿ 

 بفتجعميا أداة الكتساعممية االنتحاء مظاىر التماثؿ  تحفزفكيؼ  والحسانية...
 ؟ لفصحى انطبلقا مف الحسانيةا

 لبلنتحاء عمى أربعة مستويات، ىي:يمكف أف نتتبع مظاىر التماثؿ المحفزة 
نية عمى كؿ يجة الحسايشتمؿ النظاـ الصوتمي لم: مستوى الصوامت. 5

والعشريف؛ محافظة عمى قيميا التمييزية وعمى خصائصيا  الحروؼ العربية الثمانية
الصوتية في الغالب األعـ؛ ففي ما عدا المبلحظات التالية يبقى التجانس كامبل بيف 

 صواتـ الحسانية وصواتـ الفصحى:
زة غير موجودة في ، أف اليمةالسابق الفقرة اليمزة: إذا كنا قد الحظنا في .*

الحسانية القديمة، فإننا نبلحظ حضورىا المكثؼ في الحسانية الحديثة، ال فقط مف 
المستعار مف العربية الكبلسيكية، بؿ كذلؾ مف خبلؿ  واألدبي خبلؿ المعجـ الديني

اكتساح مفردات العربية المعاصرة لميجة الحسانية، األمر الذي نشأ عنو مستوى 
 لعربية الوسطى"، كما أسمفنا.صوابي جديد، ىو "ا

الضاد: كما نبلحظ ميؿ الحسانية إلى الضاد الفصيحة في معجميا القديـ، . *
؛ بينما أدخمت دىما في خاصيتي الفخامة والرخاوةحيث حولتيا إلى الظاء، نظرا التحا

الضاد الشديدة الواسعة االنتشار في العربية المعاصرة، فأصبحنا أماـ شكميف لمضاد 
 كانت ىذه المرجعية قديمة أـ حديثة.أاحد منيما مرجعيتو في الفصحى، سواء لكؿ و 

القاؼ: ذكرنا سابقا أف القاؼ الفصيحة ظمت موجودة في الحسانية عبر  -*
، التي تقابميا في الحسانية "g"المعجـ الديني والثقافي، إلى جانب الكاؼ المجيورة 

الساحة الموريتانية، أف  ية الوسطى فالقديمة؛ ونبلحظ، عبر ما أسميناه شيوع العربي
 .والسياسييف القاؼ الفصيحة بدأت تكسب الساحة عمى ألسنة المثقفيف والمتمدرسيف

الجيـ: أما الجيـ في الميجة الحسانية، فيي رخوة كالجيـ الشائعة في  -*
الفصحى المعاصرة كذلؾ، ومف ىنا فبل إشكاؿ في مطابقتيا لممستوى الصوابي 

الميجة الحسانية أضؼ إلى ذلؾ ما سبؽ ذكره، مف كوف  ..صرة.المعا ىلمفصح
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ظ، والحروؼ الصفيرية:  ذ. أسنانية الثبلثة:  ث. -حافظت عمى وجود الحروؼ البيف
، وىو أمر ال يكاد ز.س.ش.ص، بتمايزاتيا وقيميا الخبلفية، تماما كما في الفصحى

 ...لراىنةيتجاوز الحسانية إلى غيرىا مف الميجات، حسب معموماتنا ا
 الوقتمما سبؽ يتضح أف كؿ الصوامت العربية الفصيحة، ىي في نفس 

حتى حروؼ الحمؽ، رغـ تداخؿ خصائصيا الصوتية وتقارب مخارجيا، فقد و ؛ حسانية
 خ.ح.ع.ء...غ.حافظت في الحسانية عمى ىوياتيا الصوتية وقيميا التمييزية: 
واتـ العربية صواتـ أخرى، كؿ ما في األمر أف الحسانية تستعمؿ إلى جانب الص

 "وضع"ليست موجودة في العربية الفصحى، أو ىي موجودة دوف أف يكوف ليا 
 الصوتـ.

وىكذا ال يجد الناطؽ بالميجة الحسانية أية صعوبة في نطؽ واستعماؿ 
الصوامت العربية الفصيحة؛ وىو أمر يجعؿ تجانس ىذه الصوامت عامبل مسيبل إف 

دوره في مماىاة ؛  فاالنتحاء ىنا يؤدي الفصحى اكتسابمية لـ نقؿ محفزا ودافعا لعم
 .إذ يحفز عممية اكتساب األصوات الفصيحة. االستقباؿ،مغة المغة الوافدة ب

أما عمى مستوى الحركات، فنبلحظ أف الحركات الست  مستوى المصوتات: .2
طويمة، الموجودة في الفصحى، وىي: الفتحة القصيرة والطويمة، والضمة القصيرة وال

مف نظاـ الحركات، في الحسانية،  ءاً جز  والكسرة القصيرة والطويمة، تشكؿ مجتمعةً 
فيي مستعممة ومحافظة عمى قيميا التمييزية الخبلفية، في الحسانية كما في 

  ...(34)الفصحى
ت أخرى إلى جانب ىذه الحركات، ي األمر أف الحسانية تستعمؿ حركاكؿ ما ف

الحروؼ، وليست بديمة عنيا...والنتيجة مف ذلؾ، أف بخصوص كما أسمفنا تماما 
الناطؽ بالميجة الحسانية، ال يجد أي صعوبة في استخداـ ىذه الحركات، بؿ ىو في 
 ذلؾ يقـو بعممية انتحاء وقياس بيف متماثميف، تدفعو وتساعده عمى تعمـ الكممات

عمييا جيازه ، إذ ال يجد أي مشقة في تبيئة ىذه الحركات لطوؿ ما تعود الفصيحة
أحد محفزات  -عمى الوجو الذي شرحنا -النطقي؛ وبذلؾ يكوف االنسجاـ الحركي

 استقباؿ الفصحى، في سياؽ المصوتات الحسانية؛ أضؼ إلى ذلؾ أف حركة اإلشماـ
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"ә"  التي ىي وسط بيف الفتحة والكسرة، أو بيف الضمة والكسرة، والواسعة االستعماؿ
ؾ حضور موقعي مشيود في العربية الكبلسيكية والحديثة في الميجة الحسانية: ليا كذل
في الفعؿ "بيع" المبني لممجيوؿ، أو "قيؿ"، ىي في الواقع  ءعمى حد سواء، فحركة البا

الفعؿ، والكسرة التي تمحؽ عينو عند البناء  فاءمزيج مف الضمة التي ىي حركة 
 لممجيوؿ.
الحركات في دعـ  نتحاءا سيـي بيذه المطابقة، عمى مستوى نوع المصوتات، 

حركية مألوفة وراسخة في العادات  ةوطف الكممة الوافدة في بيئإذ ي عممية القياس،
 النطقية لمناطقيف بالحسانية.

أىـ التمايزات القائمة بيف عمى  ةالسابق الفقرةوقفنا في المقاطع:  ى. مستو 3
 ...النظاـ المقطعي في كؿ مف الحسانية والفصحى

 ةالمقطعية الفصيحقد احتفظت بالتراكيب أف الحسانية مما تقدـ وواضح 
وقد أعطى ىذا العدد الكبير مف  أشكاؿ مقطعية جديدة؛ ثمانيةوابتدعت ، األربعة

كؿ فقط  جديدة، الالمقاطع لميجة الحسانية مزية القدرة عمى استيعاب كممات وصيغ 
 مف خارج العربية بؿ، بواسطة االنتحاء العربية الفصحىفي  الصيغ واألوزاف الموجودة

 بية مثبل...و ، كالمصطمحات العممية والفنية الوافدة مف المغات األور كذلؾ
كذلؾ يمكف تتبع نقاط التماثؿ المؤسسة  . مستوى الظواهر الموقعية:4
  :، عمى محوريفلبلنتحاء
رغـ أف نبر الجممة ونبر الكممة منوطاف بسموؾ المتكمميف، وىما  . النبر:1

اف ال أثر ليما في "تفصيح" الحسانية وال في "تحسيف" بالتالي محايد
مستقبل عف السموؾ  -كما أسمفنا -يبدوالفصحى، إال أف نبر الصيغة 

 ،ىوبالصيغة الفونولوجية لمكممة، و  المتكمـ أو ذاؾ، فيو متعمؽ الكبلمي ليذا
 .لنظيره في الفصحى مماثؿ عمى ما يبدو،

ىو خضوع الحسانية والفصحى لنفس  االنتحاء، في منظور تنشيط آلية ىـواأل
خصيا جماؿ الديف كولوغمي في القواعد التي تحدد المقطع الحامؿ لمنبر، والتي يم

 ، ىي:ثبلث
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؛ cvcc  أو  cvcالمقطع األخير، إذا كاف طويبل مف فئة: ى. يحمؿ النبر عمأ
 تعجبت وابتساـ. كما في كممتي:

, كما cvvأو cvc :  مف فئة. يكوف عمى المقطع قبؿ األخير، إذا كاف طويبلب
 بييمة و ميندس. : في كممتي

مدرسة و  : .أما ما قبؿ ما قبؿ األخير فيكوف دائما منبرا؛ كما في كممتيجػ
 مسافر.

عمى ىذا النحو يكوف نظاـ التنبير، إما محايدا ال دور لو في عممية االنتحاء كما 
ما دافعا ومنشطا ليا، كما رأي  نا في نبر الصيغة.رأينا في نبر الجممة، وا 

كالوقؼ والروـ والمناسبة واإلعبلؿ واإلبداؿ والتوصؿ . الظواهر الموقعية األخرى: 7
الظواىر ىنا تظير ىذه ...(35)والقمقمة والحذؼ والتخمص واإلسكاف واإلشباع

والتجاورات الصوتية، داخؿ الكممة وعمى الحدود بيف  وىنالؾ، تبعا لممناخ
غيرات تقع نتيجة لبلحتكاؾ بيف الكممات، وغالبا ما تطمؽ عمى تي يالكممات؛ ف

ف كانت تعيد ترتيب البنية الكاممة لمكممة، نتيجة  تؤثر في أطراؼ الكممة؛ وا 
الظواىر عف تغيرات اإلعراب، إذ ىذه لقواعد التشكيؿ المقطعي؛ كما تختمؼ 

 ليس ليا أي دور في إنتاج المعنى النحوي لمجممة.
ب االنطبلؽ مف دراسة مدققة لمموضوع، إال أنيا تبدو ومع أف الحكـ عمييا يتطم

ذا صح ىذا االفتراض  تابعة لمجوار الصوتي أكثر مف تبعيتيا ليذه المغة أو تمؾ...وا 
 فمف تكوف ىذه الظواىر معيقا لعممية االنتحاء. 

عبر أروقتيما  –وعمى العموـ فإف المقارنة اإليجابية بيف النظاميف الصوتييف
 الحقائؽ التالية: تؤكد -المختمفة
 
ال يوجد في النظاـ الفونولوجي الحساني ما يمنع إدخاؿ وتوطيف النظاـ  -أ

 الصوتي لمفصحى؛
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الصوتية لمحسانية،  ةمختمؼ الوحدات الصوتية لمفصحى داخمة في التركيب -ب
 كمكوف أصمي وثابت فييا؛

بد أف يشكؿ ىذا التماثؿ المحتضف في إطار الثنائية المغوية المتصاعدة، ال  -جػ
، بواسطة آلية عامؿ دفع واستقطاب لمزيد مف المكتسبات الفصيحة

ويتضح مما سبؽ أف مظاىر التماثؿ بيف الحسانية والفصحى  ...االنتحاء
أغمب وأطغى مف مظاىر التبايف بينيما، فالحسانية تبدو ليجة استقباؿ 

درجة تبدو  التساع دائرة التقاطع الصوتي بينيما، إلى ضيافة لمفصحى نظرامِ 
، فما ذا "عربية مقمصة" وكأنيا فييا الحسانية، عمى مستوى نظاميا الصوتي،

  نعني بيذه العبارة ؟
  الحسانية عربية مقمصة :خامساا 

الوقؼ، سقوط الظاىرة اإلعرابية، كثرة المقاطع القصيرة في الحسانية...كميا 
في تحديد العبلقة بيف أمور تمفت االنتباه إلى أىمية المقياس الكمي أو الزمني، 

الحسانية والفصحى، عمى صعيد الدواؿ؛ والمقصود بالمقياس الكمي ىنا، ىو تحديد 
عدد المقاطع ما بيف الكممة الحسانية ونظيرتيا الفصيحة، في مستوى أوؿ؛ ثـ استغبلؿ 
ذلؾ في قياس كمية الزمف التي ننفقيا في قراءة ىذه وتمؾ، وبالتالي تحديد التناسب 

اري الجممة الحسانية والجممة الفصيحة، المؤلفتيف مف نفس الوحدات بيف مقد
نحاوؿ قيس "المسافة الفونولوجية" الفاصمة ما يمي  وفي..المعجمية، في مستوى ثاف.

بيف الحسانية والفصحى، تمييدا لتحويؿ الحسانية إلى الفصحى، وىو ما أطمقنا عميو 
ولمقاربة  ... اغة قواعده، كما أسمفناالذي تؤسس ىذه المقاربة لصي مصطمح "التفصيح"

مف التقطيع المقطعي لوحدات معجمية مف الحسانية  ، ننطمؽ أوالعىذا الموضو 
 وأفعاال وصفات، كما في األمثمة التالية: ءوالفصحى كمتييما: أسما

 
 
 عمى مستوى األسماء -أ

 عدد طعيةالبنية المق السم الحساني المقاطععدد  البنية المقطعية م العربيسال
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 cv/cvvc 2 Ktab ccvvc 1 كتاب

 cvc/cv/cv 3 Mrә ccv 1 إمرأة

 cvv/cvv 2 mus cvvc 1 موسى

 cv/cv/cv 3 Begrә cvc/cv 2 بقرة

 5  = المجموع 10  المجموع =

 

مات، حسانية مف نفس الكم 5حة في مقابؿ مقاطع فصي 51ىكذا نحصؿ عمى 
ىو و الحسانية،  الميجةركي  في الحوىو دليؿ صارخ عمى مدى تقمص الييكؿ 

  .، كما سبؽ ذكرهعف عدد المقاطع داخؿ الكممة وداخؿ الجممة األوؿ المسؤوؿ
 

 عمى مستوى األفعال: -ب
 

 عدد البنية المقطعية الفعل الحساني لمقاطعاعدد  البنية المقطعية يالفعل العرب
 cv/cv/cv 3 Ktәb ccvc 1 كتب

 cvv /cv 2 jә cv 1 جاء

 cvv/cv/cv 3 ẖaṣem cvv/cvc 2 خاصـ

 cv/cvc/cv/cv 4 tcellem ccvc/cvc 2 تعمـ

 6  المجموع = 12  المجموع =

 
 6مقطعا في مقابؿ  52، %51 مرة أخرى، يصؿ االختزاؿ والتقمص إلى نسبة

مقاطع، كما يبلحظ أف أي فعؿ حساني ال يتجاوز ثبلثة مقاطع. ىؿ ىي مجرد 
نسبة التقمص المقطعي، ما بيف الحسانية والفصحى يناىز صدفة، أـ أف االتجاه العاـ ل

 النصؼ ؟
 
 
 عمى مستوى صفات، نختارها بشكل عشوائي: -جـ

 عدد البنية المقطعية الصفة الحسانية عدد المقاطع البنية المقطعية الصفة الفصيحة
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 cv/cvvc 2 Kbir ccvvc 1 كبير

 cv/cvc /cvc 3 mucallim cv/cvc /cvc 3 معمـ

 cvc/cvvc 2 mevtuh cvc/cvvc 2 حمفتو 

 cvc/cvc 2 ahmer Vvc/cvc 2 أحمر

 2  المجموع = 9  المجموع =

 

 ،%21زتتجاونسبة التقمص لـ  أف أي ؛7في مقابؿ  9فنحف أماـ  ،أما ىذه المرة
أـ يعود  ،ىؿ يعود ذلؾ إلى أف االنتحاء في االسـ الجامد ضعيؼ مقارنة بالمشتقات

بفعؿ ديناميكية االقتراض التي تولدىا  دخيمة عمى الحسانية  إلى أف معظـ الصفات
 ؟الثنائية 

إلى  ،الذي يمسؾ بالطرؼ اآلخر لتطور المغة ،األرجح أف مبدأ "أمف المبس"
األرجح أف ىذا المبدأ قد جعؿ قواعد االشتقاؽ ما بيف  ،جانب "المجيود األدنى"

بؿ كذلؾ  ،ى مستوى الصفاتال فقط عم ،الحسانية والفصحى متشابية إلى حد كبير
إلى آخر  ،عمى مستوى المصادر وأسماء اآللة والزماف والمكاف ومزيدات الفعؿ

 القائمة...
كؿ الكممات  ىو كوف ،ويبقى القاسـ المشترؾ بيف األمثمة الثبلثة السالفة الذكر

 مف الكممات الفصيحة مف حيث عدد مقاطعيا.  ≥الحسانية التي درسنا 
الصوتية فالمثاؿ التالي يعطينا فكرة عف ىذه المسافة  ،لجممةأما عمى مستوى ا

إلى اعتبار  ،في نياية التحميؿ ،والتي تؤدي ،"الزمنية" بيف الحسانية والفصحى
مف الفصحى  (une forme contractée)الحسانية "عربية اقتصادية" أو "شكبل مقمصا" 

 المعاصرة:
يزوراف رجبل  ى مع صاحبو،الكبير، ومش فالجممة العربية: "جاء الرجؿ-*
مقطعا صوتيا؛ أما حيف نقطع  27نحصؿ عمى: ،". عند تقطيع ىذه الجممةمريضا

إذ تشتركاف في نفس األثاث  ،التي اخترناىا ترجمة حرفية ليا ،الجممة الحسانية
 المعجمي: 
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Jә er-rājәl l'ekbīr, we mšә m
c
a ṣāḥbu ɔiẓuru rājel merī  Ḍ  

ى: ػا سنحصؿ عمػفإنن ،ونقطعيا ،ف اليسار إلى اليميفعندما نقرأ ىذه الجممة م
 مقطعا صوتيا فقط. 57

 ؟ رابػواضح إذف أننا أماـ ظاىرة تقمص الفتة لبلنتباه؛ ىؿ تعود إلى غياب اإلع
بلؼ التشكيؿ المقطعي بيف أـ تعود إلى اخت ،ىؿ تعود إلى الطابع الشفوي لميجة

تبدو محسوسة: فالوقت الذي ننفقو إنيا ف ،؟ ميما يكف مف أسباب ىذه الظاىرةالمغتيف
مف الحسانية ومف نفس  ما يقارب ضعؼ ذلؾي قراءة الجممة األولى يكفي لقراءة ف

 الحجـ.
ػي ى الفصحى الحديثة ؟ وما ىػإل ،ة"ػفكيؼ ننتقؿ مف ىذه "العربية المقمص

 حتى نحمؿ عنوقواعد التمديد" التي تسمح بيذا االنتقاؿ ؟ سؤاؿ نرجئ اإلجابة "
الطريؽ إلى عمى المستوييف الصرفي والتركيبي، فتتضح بذلؾ التفصيح  إمكانات

 صياغة "قواعد التحويؿ الميجي"، كأفؽ تفصيحي منشود.
، رغـ ما عمى الجممة، فقد اتضح مما سبؽ أف البناء الصوتي لميجة الحسانيةو 

 ابياتتشينطوي عمى ما يكفي مف التماثبلت وال ينطوي عميو مف مظاىر االستقبلؿ،
و التي تجعؿ منو دافعا ومحركا منشطا الكتساب البناء الصوتي لمفصحى، أكثر مما ى

؛ فالحسانية كمغة آلية االنتحاء بواسطة، معوؽ ومشوه لو، وذلؾ بشكؿ رئيس
، وبما تشتمؿ عميو مف العناصر الفونولوجية لمغة العربية، تبدو أكثر مرونة "استقباؿ"

  ...ة "وافدة"لمفصحى كمغ أي ؛وقبوال لآلخر
؟   مى مستوى النظاـ الصرفي لمحسانيةالفصحى ع اكتساب وموانعفما ىي دوافع 

 التي ينطوي عمييا النظاـ الصرفي في الميجة وبعبارة أخرى، ما ىي مقدرات التفصيح
 ؟ الحسانية
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 الهوامش
مكانات  التركيبي في الميجة الحسانيةعداد مقاليف حوؿ النظاـ الصرفي و نعمؿ حاليا عمى إ .1 وا 

مؾ س)ال هالتفصيح فييما، ضمف مراجعات نقـو بيا ألطروحة قدمناىا لنيؿ شيادة الدكتورا
تحت عنواف: "الميجة الحسانية،  ـ،6776الثالث(، في جامعة داكار، بجميورية السنغاؿ، يناير 

 وسيمة لتعميـ الفصحى".

6. règles de transfert dialectal 

ريتانيا  تسمية "البيضاف" عمى أنفسيـ ، وتعني البيض بالميجة يطمؽ الناطقوف بالحسانية في مو  .6
الحسانية التي تماىت فييا الضاد مع ظاء..ويبدو أف مصطمح" البيض" ىنا يتحدد في تقابمو مع 
السود ، كإشارة مجتمعية  إلى اليوية، ويشمؿ مفيـو البيضاف السود الناطقيف بالحسانية  مما 

 ي ال عرقي...يعني أنيا مفيـو لساني وثقاف

ولد البرا،  يحيى يخ سوسيولوجي جامعي وباحث اجتماعي موريتاني، ولشعبد الودود ولد ا .6
 جامعي وباحث موريتاني شيير.

 راجع أطروحة كاتريف                          .6

 "L'arabe médian parlé par les arabophones de Mauritanie",Thèse de 

doctorat de 3e cycle, sous la direction du professeur Denise Francis. Inédite 

Paris v, 1978.p.48 

ىنالؾ مف يرى أف" الحسانية" ليست حسانية، وأنيا سابقة عمى مجيء بني حساف إلى 
المنطقة .  راجع: عبد اهلل بف محمد سالـ بف السيد:"المعارضة في الشعر الموريتاني". مطبعة 

 .51ص،1666 ،اكشوطنو  ،المعيد التربوي الوطني

وىو ما يفرض كتابتيما برمزيف خطييف مختمفيف...أنظر جدوؿ الكتابة الصوتية عمى الصفحة  .2
 األولى.

عبد اهلل ولد أحمدو، )الحسانية، وسيمة لتعمـ الفصحى(، أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه  :جعرا .7
 .ـ6776يناير،  66السمؾ الثالث، مف جامعة  داكار، جميورية السنغاؿ، نوقشت 

 .6و  1سورة الفمؽ، اآليتاف:  .6

6. Phoneme / Allophone . 
  ،بيروت ،المبنانيدار الكتاب  والخبر، إالعبر وديواف المبتد بخمدوف(، كتاابف ) عبد الرحمف .17

 .671ص، 6المجمد  ،5956

 وكما ىو معروؼ فبل وجود لميمزة أصبل في ليجة قريش. .11
 أطروحة كاتريف       :راجع .16

 "L'arabe médian parlé par les arabophones de Mauritanie" Thèse de 

doctorat de 3e cycle, sous la direction du professeur Denise Francis. Inédite 

Paris v, 1978.p.48 
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ليست ليا قيمة خبلفية، توزيعيا، لكننا نخصص ليا ىذا الرمز الكتابي لتحقيؽ القراءة الصحيحة  .16
ذف فيي ال ت دخؿ في تعداد الصواتـ التي تبقى تسعا كما رأينا، في الجدوؿ المبيف لمكممات..وا 

 لمكتابة الصوتية، الصفحة األولى...

يحمؿ الرمز الخطي ليذه الحركة شرطة عموية  تميزىا عف نظيرتيا القصيرة، ولـ نتمكف مف  .16
 كتابتيا حاسوبيا.

يرا مف أنواع الحركات يشكؾ تماـ حساف في ىذا العدد، ويرى أف واضعي الكتابة أىمموا كث .16
 .16،ص مناىج البحث في المغة جع:العربية. را

 .127.ص. 6.1621إبراىيـ أنيس:األصوات المغوية. مكتبة اآلنكمو المصرية، الطبعة  .12

رسالة أعددناىا لنيؿ شيادة الدراسات المعمقة، تحت عنواف "الجممة في الميجة الحسانية:  :راجع .17
مكانات التفصيح"، بإشر   ،داكار ، 6776اؼ روحاف امباي. جامعة الشيخ آنتا جوب. البنية وا 

 .66-66ص  ،6772،جميورية السنغاؿ
 .177ص، 1621 ،6الطبعة ،المصرية  األنجموإبراىيـ أنيس:األصوات المغوية، مكتبة  .16
، مجمة كمية عبد العزيز حميمي، البنية المقطعية في العربية الفصحى وفي الدارجة المغربية .16

 .26ص ،1662- 66العدد: ،اإلنسانية، بجامعة سيدي محمد بف عبد اهلل العمـواآلداب و 
في  ءمف ىنا كانت ظاىرة "القمقمة"التي تتمثؿ في اختبلؽ حركة صغيرة بيف ساكنيف، كحركة البا .67

 حروؼ ىي: ب. د. ط. ؽ. ج. 6كممة "قبؿ"، في حالة الوقؼ، وتحدث  في 

عف تواتر المقاطع في الميجة الحسانية،  مف األىمية بمكاف أف يقاـ بدراسة إحصائية تكشؼ .61
مقارنة بالفصحى، حتى نمتمؾ فكرة واضحة عف مكانة ىذا المقطع أو ذاؾ والنسبة المئوية 

 لتواتره في كؿ مف الميجة والفصحى.  
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 رأي في مسألة "األخطاء الشائعة" في المغة العربية

 
)*(أ. إسممو ولد سيدي أحمد

 

 

المغة ىي أىـ إرث مشترؾ بيف حضارات األمـ والشعوب. وال ُيعقؿ أف يحدث 
تبادؿ حضاري دوف أف يحدث تبادؿ لغوي. وليذا، فإننا ال نجد معجما متكامال تخمو 

التطور، بما يتضمنو مف أثيؿ ودخيؿ وُمولَّد مفرداُتو وأساليُبو مف مظاىر االقتراض و 
 ومحَدث.
 مف يقوؿ: ىذه الكممة ال ُوجود ليامف الالفت أننا نسمع، مف حيف إلى آخر، و 

 في المغة العربية ولذلؾ فإننا، قبؿ إبداء الرأي في ىذه المسألة، نريد أف ننصح
يَّف بأنو ال يوجد في تميف بيذا الموضوع بعدـ التسرع في إصدار ُحكـ عمى لفظ ُمعَ يالم

في  ،تنا العربية لغة غنيةالحكـ عمى تعبير بأنو خطأ، ألف لغالمغة العربية، أو 
وفي تراكيبيا ومجاؿ المجاز فييا رْحب. يضاؼ إلى ذلؾ أف ما ُيتداوؿ منيا  ،مفرداتيا

منيا القديـ  ،في حياتنا اليومية، ال يمثِّؿ إال نسبة قميمة مما تزخر بو المعاجـ والمراجع
والحديث. ومع ذلؾ، فال بّد مف تحري الدقة، حتى نتجنَّب الخطأ ونعتمد الصحيح 

 الفصيح، ُوُصواًل إلى األصّح واألفصح.
 ىوال يفوتنا أف نشير إلى أف المغة تتطور باستمرار، وىذا التطور يمحؽ المعنَ 

فَّ المغة تتأثر واألسموب والقواعد المتصمة بوظيفة الكممة وتركيب الجممة. ثـ إ ىوالمبنَ 
المغوي".وقد تأثرت المغة  االقتراضبالمغات األخرى وتؤثر فييا، وىو ما ُيطمؽ عميو "

العربية، في القديـ، ببعض المغات المجاورة، مثؿ: الفارسية، والحبشية، والرومانية، 
كما تأثرت، في العصر الحديث، بمغة المستعمر وأّثرت فييا، في الفترات التي خضع 

 وطف العربي لالستعمار، اإلنجميزي والفرنسي بصفة خاصة.فييا ال
 

وبخصوص تأثير المغة العربية في المغات األجنبية التي احتّكت بيا، يكفي أف 
ُنمقي نظرة عمى معاجـ ىذه المغات لنجد فييا العديد مف الكممات ذات األصوؿ 

 بمكتب تنسيؽ التعريب بالرباط وحدة الدراسات المعجمية والمصطمحية(*)
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ي دخوؿ مفردات العربية. أما بخصوص تأّثر المغة العربية بيذه المغات، فيتمثؿ ف
يا باألبنية العربية الموجودة، وبقي لحؽ بعضُ أجنبية بمفظيا  إلى المغة العربية حيث أُ 

يا خارج ىذه األبنية ُيتداوؿ بيف الناس، بعد أف فرضتو  العولمة وتدفُّؽ بعضُ 
وىـ في  -سرعة تفوؽ التصور، مما جعؿ المترجميفب -بمغات أجنبية -المعمومات

بعد أف  يجدوف الوقت الكافي لتدقيؽ وتمحيص ما يترجموف. و ال –سباؽ مع الزمف 
ويصعب بعد ذلؾ  َحيِّز االستعماؿ، تشيع بيف الناس ةُ مَ يَ مْ يَ تدخؿ ىذه المترَجمات المُ 

ر كذلؾ، ومف ىذا التأثّ  .تصحيحيا أو إيجاد ما يحؿ محميا وترسيخو في أذىاف الناس
و: ترشيد االستيالؾ )بمعنى تقميؿ خاصة في لغة الصحافة، ما يتعمؽ باألساليب، نح

 ، وتمرير القرار )بمعنى(قميال االستيالؾ(، وتحريؾ األسعار )بمعنى رفع األسعار
ر ظاىرة محمودة، بشرط أف عميو(.. وىكذا. ونحف نعتقد أف ىذا التأثّ و والموافقة تز جاإ

أف تفقد نضع لو ضوابط تضمف االستفادة منو في إغناء لغتنا وتمقحييا بالجديد، دوف 
مميزاتيا الجوىرية. والمغة العربية وىي تفتح صدرىا ليذه األساليب الجديدة، إنما تبرىف 

و إلييا مف تيـ بالعقـ وجَّ عمى أنيا لغة حية تستوعب كؿ جديد، نافية بذلؾ ما يُ 
 والقصور عف استيعاب الجديد.

أىميا عف  أكبر تحدٍّ تواجيو المغة العربية، في الوقت الراىف، ىو عزوؼ ولعؿّ 
التي أصبحت، بكّؿ  "لقمة العيش"جريًا وراء تعميميا وتعمُّميا، والتبّحر في قواعدىا، 

بتعمُّـ لغة أجنبية. وىنا نريد أف نؤّكد أننا لسنا ضد  -كبير إلى حدٍّ  –أسؼ، مرتبطًة 
نى عنو، ألّف مف يكتفي ؿ إننا نرى أف تعمُّميا أصبح ال غتعمُّـ المغات األجنبية، ب

ـ لغة واحدة، في زمننا ىذا، ُيعَتَبر ُأّميا. ومع ذلؾ، فإف المغة األجنبية، يجب أاّل بتعمّ 
تزاحـ المغة األـ في ُعْقر دارىا، ومف ثـ فإف العناية بالمغة العربية تفرض نفسيا في 

حتى نحافظ ليا عمى المكانة الالئقة بيا بيف قت الراىف، أكثر مف أي وقت مضى، الو 
ولف يتأتى ذلؾ إال بتطويرىا وتنميتيا، واتخاذ  قرار سياسي يجعميا  المغات األجنبية،

ِز"؛ أي إتاحة في جميع مراحؿ التعميـ، ولغة اإلدارة، ولغَة "أْكِؿ اْلُخبْ  التدريس  لغةَ 
 يا وتعمَّـ بيا أف يحصؿ عمى العمؿ المناسب. الفرصة لمف تعمَّم
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في  -يؿبشيء مف التفص -تناولناه نريد اإلطالة في ىذا الموضوع ألننا وال 
دراسة سابقة، بعنواف: مستقبؿ التعريب في الوطف العربي، نشرتيا مواقع إلكترونية 

 موريتانية.
وبخصوص الموضوع، المشار إليو في العنواف، ُيالَحظ أننا َحَرصنا عمى أف َيِرد 

دروس ال نريد أف َيفيـ القارئ الكريـ أننا بصدد إعطاء ألننا العنواف، بمفظ "رأي" 
مة نما أردنا إشراؾ، المعنييف والميفي المغة، و  مؤصَّ تميف بسالمة لغتنا العربية، في ا 

بعض الخواطر التي تخطر ببالنا ونحف نقرأ ما ُيكتب في الصحؼ  ونسمع ما يجري 
عمى ألسنة  المتحدثيف  بالمغة العربية، وبصفة خاصة في وسائؿ اإلعالـ المسموعة 

ه الخواطر بأنيا عبارة عف "َدْرَدَشة"، كما يقوؿ إخواُننا في والمرئية. ولعمنا نصؼ ىذ
 مصر.

مف المعموـ أف "األخطاء الشائعة" قضية قديمة ُكتبت فييا البحوُث، وُألِّفت فييا 
، وتثير قمؽ الميتميف بسالمة المغة،  المعاجـُ، ويتجّدد الحديُث بشأنيا يومًا َبْعَد َيْوـٍ

ى اْلَغاِرِب" في ىذا الشأف أَلصبحت المغة مشوََّىة. وبالنسبة َؿ َعمَ ألنيـ لو تركوا "الَحبْ 
أف الجيود التي تبذليا مؤسسات العمؿ  -مع األسؼ -إلى المغة العربية فإننا نالحظ

غـ مف جيود بعض العربي المشترؾ في ىذا المجاؿ، ما زالت غيَر كافية، عمى الرُّ 
ة، ومف بينيا، المنظمة العربية ة المتخصصيمجامع المغة العربية والمؤسسات العرب

لمتربية والثقافة والعموـ وجياُزىا المتخّصص، مكتب تنسيؽ التعريب. ولعؿ أكبر دليؿ 
المكتبة العربية مف معجـ عربي تاريخي، يرصد تطور  موُّ عمى صحة ما نقوؿ، ىو خُ 

المغة عبر العصور، ومعجـ عربي حديث، يستوعب ما َجّد مف ألفاظ ومفاىيـ. 
ف كانت غير كافية، مثؿ: ولألم انة، ال بد أف نشير إلى وجود بعض األعماؿ، وا 

  بعض األلفاظالمعجـ الوسيط الصادر عف مجمع المغة العربية بالقاىرة الذي َتَضمَّف 
يمكف اعتباره أساسًا ُيبَنى عميو ِلَسّد الفراغ الخاّص بالمعجـ العربي الحديثة، والذي 

يتمكف المجمع مف وضع معجـ تاريخي لمغة العربية، الحديث. واألمؿ معقود عمى أف 
 بالتعاوف مع المجامع العربية العممية والمغوية األخرى.
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 وىناؾ أعماؿ أخرى، تصب في ىذا االتجاه، نذكر منيا:
المعجـ العربي األساسي لمناطقيف بالعربية ومتعممييا، الصادر عف المنظمة 

.  العربية لمتربية والثقافة والعمـو
ضوء تجربتنا، ضمف ىيئة تحرير مجمة " المساف العربي" الصادرة عف وفي 

مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط، والتي ُتعنى بنشر البحوث والدراسات الخاصة بقضايا 
المغة العربية والتعريب والترجمة والمصطمح، نالحظ أف أغمبية األبحاث التي َيبعث بيا 

واإلمالئية خطاء النحوية والصرفية إلينا أصحاُبيا مف أجؿ النشر، مميئة باأل
قوؿ كميـ( نة..،  مما يدؿ عمى تدني المستوى المغوي لبعض ىؤالء )وال يواألسموب

ميـ بالمغة العربية، مف جية ثانية. ولعمنا الكتاب، مف جية، وعمى إىماليـ وعدـ اىتما
نمتمس ليـ العذر، في الجانب األوؿ، فنستنتج أف تدني مستواىـ ناتج مف ضعؼ 

ميـ ، في الوقت حمِّ ونُ  .التعميمية في الوطف العربي، بصفة عامةمستوى المناىج 
لُمدقِّؽ نفسو، مسؤولية اإلىماؿ المتمثؿ في عدـ تصحيح إنتاجيـ، بواسطة ما ُيعَرؼ با

َتَمامًا  َتَرفًا بيا عالميًا،مينة معروفة وُمع ة المدّقؽ المغوينالمغوي، بعد أف أصبحت مي
إلخ. فمماذا ال يكوف  . المستشار القانوني، والمستشار العقاري، والمحامي مثؿ: مينة
لغوي؟ وىنا نريد أف نشير إلى أف وسائؿ النشر تتحمؿ  مسؤولية أخالقية،  لنا مستشار

حالة نشر ما ُيفِسد الذوَؽ السميـ، مف نصوص ركيكة ميميمة، ألف ىذه النصوص في 
وال نكوف  .، سمبًا أو إيجابًا، بما يقرأثِّر في القارئ تأثيرًا سمبيًا، فالقارئ  يتأثر ؤ ستُ 

ثات الفتَّاَكة"، َفضَرُر  مبالغيف إذا قمنا إف ىذا النوع مف النصوص يعتبر مف "المموِّ
ثات البي ثات " المساف والفكر، خاصة بالنسبة إلى مف ليست ُمموِّ ئة أخّؼ مف ضرر "مموِّ

ـّ ـ يـ "مناعة" لسانية أو فكرية، وىديل غير المتخصصيف( الذيف يقرؤوف ما )الَعَوا
و في كتاباتيـ وفي أحاديثيـ. وبعد أف تشيع األخطاء الواردة في ىذا ونَ اكُ حَ ُيكتب ويُ 

مف "سوؽ االستعماؿ".  يكوف مف الصعب َسْحُبياالنوع مف الكتابات أو األحاديث، 
ونقوؿ: ىذا الخطأ أصبح مشيورًا، و"خطأ  َمْشُيوٌر َخْيٌر  ،وىنا نخضع لألمر الواقع

أصبح مشيورًا بيف عشية وضحاىا،  ىذا الخطأِمف َصَواٍب َمْيُجور". وىذه كارثة، ألف 
ذا استمر الوضع عمى ىذه الوتيرة، فا  لنتيجة معروفة َسَمفًا.بسبب ثورة االتصاؿ، وا 
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ما سبؽ، فإننا لو تتبعنا ما يدور مف حوار منقوؿ عمى الفضائيات وارتباطًا ب
لوجدنا أخطاء، كاف مف المفروض أف يتجنبيا مف لديو  -عمى سبيؿ المثاؿ –العربيػة 

 إلماـ بقواعد المغة العربية. مف ىذه األخطاء:
ح ىذه اليمزة ع فتح . ولكثرة فتفتح ىمزة "إّف" في موضع كسر، وكسرىا في موض  -1

َذكُِّر القارئ الكريـ بأف ىذه اليمزة ُتكَسر بعد القوؿ مباشرة، )خطأ( بعد القوؿ، نُ 
ْجرى الّظّف، نحو: )َأتَُقوُؿ  تُفَتح إال إذا ُأجري القوُؿ مُ نحو: " َقاَؿ ِإنِّي َعْبُد المَِّو"، وال

 ّف.ظأي تَأفَّ اْلَعْدَؿ َمْعُدوـٌ(.
ف ىمزة الوصؿ وىمزة القطع. مف المعموـ أّف ىمزة الوصؿ ُتمَفظ في بدء الخمط بي  -2

يا، بينما ىمزة القطع ُتمَفظ في بدء الكالـ ـ وتسُقط في َدَرجو، وُييَمؿ رسمُ الكال
 وفي َدَرجِو، ويجب رسُميا دائمًا.

إننا نتفؽ مع الرأي القائؿ: إّف حروؼ الجر  .رأخطاء في استعماؿ حروؼ الج  -3
حروؼ المعنى، ومع ذلؾ يجب وضع ىذه ال إذا لـ َيْمتَِبس يا عف بعضينوب بعضُ 

  كما وردت في المعاجـ، مراعاًة لمّدّقة.

 أدؽُّ مف: أجاب عمى سؤالو.  و أو أجاب عن سؤالو،أجاب سؤال  مف ذلؾ: 
، أدؽُّ فّكر في الرجوع إلى مسقط رأسوأدؽُّ مف: آخذه عمى ذنبو.  آخذه بذنبو،
 إلى مسقط رأسو...إلخ. مف: فّكر بالرجوع

، نحو: َرِغب في الشيء: أراده ورِغب عف ىذه الدقة إذا التبس المعنى وتتأكد
 الشيء: تركو متعّمدًا وزىد فيو.

أخطاء مختِمَفة، بعضيا ناتج مف عدـ اإللماـ بالقواعد النحوية والصرفية، وبعضيا  -4
قيا بيذا الشكؿ. نطالناس عمى  دِ ضبط الكممات بالشكؿ التاـ وتعوُّ  ناتج مف عدـ

 ونورد ىذه األمثمة كما يأتي:
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 الخطأ الصواب
 مةزاد الطيف  بَ  ةمّ بِ   زاد الطيفَ 

 عبتوأخرج ما في جُ  عبتوأخرج ما في جَ 
 َرةالُحْنجُ  الَحْنَجَرة

 َواَؿ الّميؿَسِيَر طِ  َسِيَر َطَواَؿ الّميؿ
 ئةيْ البَ  ةيئَ البِ 
 كنة عسكريةثَ  كنة عسكريةثُ 
 َداَىَمنا العدوّ  نا )بفتح الياء وكسرىا( العدوّ َىمَ دَ 

َدة الكتاب  ة الكتابَودَّ ُمسْ  ُمَسوَّ
 ُسوَّاح اح )جػ سائح(ُسيّ 

 ُمِشيف َشاِئفٌ 
 ضرب بو َعرض الحائط. َضَرَب ِبو ُعرض الحائط

 ِعيبَعَمٌؿ مُ  َعَمٌؿ َمِعيب
ّلما زاد عممو كمما زاد ت و زاد تواضعوُكّمما زاد عممُ  ُُ  واضعوُؾ

 ْصَب عينيوَوَضَعو نَ  ُنْصَب عينيو َوَضَعو
 ال زاؿ زيد مريضًا. ما زاؿ َزْيٌد مريضاً 

ُِ  َتْجِرَبة  َبةَتْجُر
ُحؼِ  ُحؼِ ُمْخَتمَ  ُمْخَتِمُؼ الصُّ  ُؼ الصُّ

 ْمَطة دمويةجَ  ُجْمَطة دموية
 اْلَيِوّية اْلُيِوّية
 التََّواجد الُوُجود
 َص َحرِ  َحَرَص 
 َحاِجيَّات . حاجة()جػ َحاَجاتٌ 

 َنَوايا ِنيَّات )جػ.نية(
 ُمَدَراء (ُمِديُروف )جػ.مدير
 َأْكِفيَّاء أْكَفاء )ج.كْؼء(

 َشِريَعة َسْمَحاء َشِريَعة َسْمَحة
 د ُفاَلفاْسَتْشيَ  اْسُتْشِيد ُفاَلف

 َمَشائخ. َمَشاِيخ )جػ. شيخ(
 َناف السماءَبَمَغ عِ  َعَناف السماء َبَمغَ 

 أخذ الشَّْيَء ُعْنَوةً  لشَّْيَء َعْنَوةً أخذ ا
 كاف النَّص مقروءً  كاف النَّصُّ َمْقروءاً 
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 َمْمموءً  اإلناءجاء  جاء اإلناء ممموءاً 
 سننفذ المشروع َبْدًء بكذا. َسُنَنفُِّذ المشروَع َبْدءًا بكذا

 أخذت ُجزًء مف الكعكة. ف الكعكةمأخذت ُجْزءًا 
 اتخذُت إجراءًا مناسبًا. اّتخذُت ِإْجراًء مناسبا

عَقد د االجتماع ابتداًء مف الساعة العاشرةُيعقُ  ُُ مف الساعة   ااالجتماع ابتداءً   ُي
 العاشرة

اليمزة واليمزة  بمراجعة قواعد كتابة المتخصص()غير  وننصح القارئ الكريـ
حو المتطرفة بصفة خاصة، ألننا الحظنا ورود أخطاء كثيرة في كتابتيا وذلؾ عمى الن

 اآلتي:
لكتابة اليمزة المتطرفة، ننظر إلى حركة الحرؼ الذي قبميا، ونكتبيا عمى ما 

لؼ: أليناسبيا الياء أو النبرة، والضمة يناسبيا الواو، والفتحة يناسبيا ايناسبو: الكسرة 
 ، َبريٌء.ْؤُلؤٌ َبَدَأ، لُ 

 وثمة حاالت خاصة:
فردة )عمى السطر(: إذا وقعت اليمزة المتطرفة بعد حرؼ ساكف، ُكتبت من -1

 ػ ِمْؿٌء، َشْيٌء، ُجْزٌء، َبِريٌء، ُيِسيُء.َبْدٌء، ُكْؼءٌ  نحو:
إذا وقعت اليمزة المتطرفة منونًة بالنصب، وكاف ما قبميا ساكنًا َيصّح وصُمو  -2

ذا كاف ما قبميا ساكنًا ال يصح  بيا ُكِتَبت عمى ياء )نبرة(، نحو ِعْبئًا، َبِريئًا، وا 
 ًة )عمى السطر( وِزيَدت بعدىا ألٌؼ، نحو: َبْدءًا، ُجْزءًا.دفر وصمو بيا ُكِتَبت من

إذا وقعت اليمزة المتطرفة بعد ألؼ ممدودة، ُوضع التنويُف عمى اليمزة دوف  -3
 ًء، َسَماًء.ازيادة ألؼ بعدىا، نحو: ماًء، َجز 

 المعجـ األساسي المذكور في المراجع( ةمقدم)انظر 
شير إلى أنيا َترد، في بعض النصوص، وما دمنا في موضوع كتابة اليمزة، ن

 ، ىيأه،مكتوبًة بصيغ مختمفة، مف ذلؾ: ِماَئة، ِمَئة. ُجْزَأْيف، ُجْزَئْيف. َمسُؤولية،مسئولية
( في centre, centerَىْيَئة... وىذه الظاىرة توجد في بعض المغات األجنبية مثؿ: )

، في ضوء قواعد كتابة فضؿ توحيد الكتابةميزية عمى سبيؿ المثاؿ. مع أننا ناإلنج
 .اليمزة
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 المراجع
غمب ىذه المالحظات مأخوذ مما عمؽ بالذىف، عف طريؽ المطالعة أ

واالستماع، مع االستعانة بمعجـ األخطاء الشائعة لمحمد العدناني، الطبعة الثانية، 
البف منظور، والمعجـ  المحيط مكتبة لبناف ناشروف، واالستئناس بمساف العرب

ف مجمع المغة العربية بالقاىرة، والمعجـ األساسي لمناطقيف عر الوسيط، الصاد
 بالعربية ومتعممييا، الصادر عف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ.
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 خطة عمل للتمكين للغة العربية
 خطة العمل الوطنية السورية للتمكين أنموذجا  

 
 (*) الدكتور محمود السّيد      

 
نحاوؿ في ىذا البحث الموجز أف نتعرؼ مرامي السياسة المغوية وضرورة 
التخطيط المغوي في ضوئيا، ومف ثـ الوقوؼ عمى خطة العمؿ الوطنية السورية عمى 

 ىذا المجاؿ عمى الصعيد الوطني. أنيا أنموذج في
ًمراميًالسياسةًالمغويةً:أولًا

حاء الذاتيات الثقافية لمشعوب، م  إلما كانت العولمة في جانبيا المظمـ تروـ 
وتعمؿ عمى خمخمة انتمائيا، واستبعاد خصوصيات ىذه المجتمعات، واستالب عقوؿ 

عمى تمؾ الذاتية الثقافية، أبنائيا، بات مف الضرورة بمكاف وضع سياسة لغوية لمحفاظ 
ـ األساسي لألمة، وعنواف شخصيتيا،  وتعد المغة القومية محور الثقافة، والمقو 

 وحصنيا القوي في التصدي لمحاوالت النيؿ منيا. ،ومستودع تراثيا وذاكرتيا
ذا كاف كؿ مف األمـ الحية قد وضع سياستو المغوية لمواجية اآلثار السمبية  وا 

إف في الياباف أو الصيف أو  ،بية الثقافية الواحدة ولغتيا اإلنجميزيةلمعولمة ذات القط
فإننا نالحظ غياب ىذه السياسة  ،فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا حفاظًا عمى لغتيا القومية

المغوية عمى الصعيد العربي، وطالما شكا الباحثوف في شؤوف لغتنا العربية مف ىذا 
 طري.الغياب عمى الصعيديف القومي والق

 ،وتيدؼ السياسة المغوية عمى النطاؽ القومي إلى إعالء شأف المغة العربية
بوصفيا عنوانًا لميوية واالنتماء، والحفاظ عمييا باعتبارىا أداة ضرورية لمتقدـ واالرتقاء 

في « التكنولوجيا»والتنمية المستدامة ومواكبة روح العصر، عصر العمـ والتقانة 
 عمى سيرورتيا في مياديف الحياة كافًة. مجتمع المعرفة، والحرص

وترمي السياسة المغوية في العممية التعميمية التعممية إلى تعميـ مواد المعرفة 
وىي العربية الفصيحة، وتأميف مستمزمات ىذا التعميـ « المغة األـ»كافة بالمغة القومية   .عضوًمجمعًالمغةًالعربيةًبدمشقسورية  /   –رئيس لجنة تمكين اللغة العربية   (*)
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ف لمناطقيف بغيرىا مف المغات األخرى، إف في داخؿ  الوطف العربي أو إف ألبنائيا وا 
في خارجو، وجعؿ المغة القومية متطمبًا أساسيًا لاللتحاؽ بالجامعات، كما ترمي 
السياسة المغوية في العممية التعميمية التعممية إلى تحديد موقع المغات األجنبية في 

اؽ النظاـ التعميمي، وتحديد موقع المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والمدارس طن
 روع الجامعات األجنبية في داخؿ الوطف العربي.األجنبية وف

وفي خارج نطاؽ العممية التعميمية التعممية ترمي السياسة المغوية إلى تحديد 
الموقؼ مف لغات الفئات ذات الثقافات الخاصة في داخؿ الدوؿ العربية، وتحديد 

ومف الشعر النبطي، وتتخذ الموقؼ « العاميات»الموقؼ مف الميجات المحمية 
اإليجابي مف تعريب أسماء المحالت التجارية والمؤسسات الخدمية والسياحية 
والمراسالت بيف المصارؼ والغرؼ الصناعية والتجارية، وجعؿ المغة مطمبًا أساسيًا 
لاللتحاؽ بالوظائؼ الحكومية والخاصة، واعتمادىا لغة رسمية في المؤتمرات والندوات 

اليا في المحافؿ الدولية والتزاـ ممثمي الدوؿ التي تعقد في الوطف العربي، واستعم
 العربية ىذا االستعماؿ في جمعية األمـ المتحدة والمنظمات التابعة ليا.

ًالتخطيطًالمغويً:ثانياًا
في ضوء السياسة المغوية عمى النطاؽ القومي توضع الخطة المغوية، ولـ تقـ 

لجية المعنية في جامعة الدوؿ المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ باعتبارىا ا
العربية بوضع ىذه الخطة، إال أف الجميورية العربية السورية عممت عمى وضع خطة 
عمؿ وطنية لتمكيف المغة العربية والحفاظ عمييا واالىتماـ بإتقانيا واالرتقاء بيا. ولقد 

ه الذي أصدر  2007لعاـ  4وضعت ىذه الخطة بناء عمى القرار الجميوري ذي الرقـ 
وقد نصت المادة األولى منو عمى تشكيؿ لجنة حددت  ،السي د الرئيس بشار األسد

ميمتيا في المادة الثانية بإنجاز خطة عمؿ وطنية تستيدؼ التمكيف لمغة العربية، 
والحفاظ عمييا، واالىتماـ بإتقانيا، واالرتقاء بيا، ومتابعة خطوات التنفيذ بالتعاوف مع 

مادة الثالثة مف القرار عمى أف المجنة المشكمة تجتمع بشكؿ الجيات المعنية، ونصت ال
حسب ما تفرضو ضرورات العمؿ، وترفع تقاريرىا إلى  ،دوري مرة كؿ شير أو مرتيف

 السيدة نائب رئيس الجميورية لمشؤوف الثقافية.
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وقد جاء في الكممة التي ألقاىا السيد رئيس الجميورية في مجمس الشعب 
يجب إيالء المغة العربية التي ترتبط »ف لوالية دستورية جديدة بمناسبة أدائو اليمي

عالمنا  بتاريخنا وثقافتنا وىويتنا كؿ اىتمامنا ورعايتنا كي تعيش معنا في مناىجنا وا 
وتعميمنا كائنًا حيًا ينمو ويتطور ويزدىر، ويكوف في المكانة التي يستحقيا جوىرًا 

ندماج في سياؽ التطور العممي والمعرفي النتمائنا القومي، وكي تكوف قادرة عمى اال
في عصر العولمة والمعمومات، ولتصبح أداة مف أدوات التحديث ودرعًا متينة في 

 «.مواجية محاوالت التغريب والتشويش التي تتعرض ليا ثقافتنا
أعطينا في سورية المغة العربية كؿ االىتماـ، وتبوأت لقد »وجاء فييا أيضًا: 

حياتنا الثقافية منذ وقت مبكر، ومطموب منا اليوـ استكماؿ جيودنا موقعًا رفيعًا في 
سيما في ىذه المرحمة التي يتعرض فييا وجودنا القومي لمحاوالت  ال ،لمنيوض بيا

طمس ىويتو ومكوناتو والذي يشكؿ التمسؾ بالمغة العربية عنوانًا لمتمسؾ بيذا الوجود 
منا لتعمـ المغات األجنبية لموفاء ويجب أف نتذكر أف دع»كما جاء فييا:  «.ذاتو

ىو بمتطمبات التعمـ والتواصؿ الحضاري مع اآلخريف ليس بدياًل عف المغة العربية بؿ 
 محفز إضافي لتمكينيا واالرتقاء بيا..

وعندما تضعؼ المغة العربية مف السيؿ أف يضعؼ أي ارتباط آخر لنا سواء 
 «.بة لمديف، وىذه األمور ترتبط بالمغةبالنسبة لمقومية، أو بالنس وأبالنسبة لموطف، 

وقاؿ السيد رئيس الجميورية في افتتاحية دمشؽ عاصمة لمثقافة العربية بتاريخ 
ولف يستقيـ الحديث عف ثقافتنا العربية دوف أف تكوف لغتنا العربية » 24/1/2008

ريـ األساس المتيف ليذا البيت، لذلؾ عمينا أف نعمي مف شأنيا، فيي لغة القرآف الك
الذي يتوجو نحوه مئات المالييف، لغة مكتوب بيا نصؼ تاريخ العالـ وتاريخ عممو 
وأدبو، لغتنا لغة الشعر العظيـ والفمسفة والفكر والعمـ. ومف األىمية بمكاف أف نتعمـ 
المغات الحية لنتعرؼ عمى منجزات التقدـ اإلنساني دوف أف يعني ىذا إىماؿ لغتنا 

لمشعور بالدونية تجاه اآلخريف. عمينا أف نكوف فخوريف بيا،  القومية، أو يكوف مدعاة
وال يتحقؽ فخرنا إال إذا أغنيناىا باإلبداع في كؿ صنوؼ المعرفة، فيو يعزز مف 
حيويتيا، ومف عالميتيا، ويجعميا فاعمة في مسار الوعي اإلنساني، فال ىوية دوف 

 «.لغة، وال وطف مف دوف ىوية



 

 

 

 

 

104 
 

 

ضوء عمى أقساـ ىذه الخطة التي اشتممت عمى أربعة ونحاوؿ فيما يمي إلقاء ال
أقساـ، يتناوؿ أوليا المسو غات التي دعت إلى وضعيا، وتناوؿ القسـ الثاني الواقع 

أما القسـ الرابع  ؼ القسـ الثالث عمى سبؿ المواجية،المغوي والعوامؿ المؤثرة فيو، ووق
 السريعة. واألخير فركز عمى القضايا الممحة التي تتطمب المعالجة

ًلمغةًً-1 ًلمتمكين ًالسورية ًالوطنية ًالعمل ًخطة ًوضع ًإلى ًدعت ًالتي المسّوغات
ًالعربية:

 وترجع ىذه المسو غات إلى:
في  أهميةًالمغةًعامةًفيًحياةًالفردًوالمجتمع،ًوأهميةًلغتناًالعربيةًقومياًاً-أ

لى خطر ما الحفاظ عمى ىويتنا وذاتيتنا الثقافية وأمننا الثقافي ووجودنا الحضاري،  وا 
بعادىا عف استئناؼ دورىا الحضاري.  تتعرض لو مف تحديات تستيدؼ تيميشيا، وا 

عمى أف  1946ولقد نص الدستور السوري بعد أف نالت سورية استقالليا عاـ 
المغة الرسمية لمبالد إنما ىي العربية، وجسدت سورية ىذا النص واقعًا حيًا في جميع 

مانيا بأف ارتباط المرء بمغتو ال يمكف أف يعدلو ارتباطو مجاالت الحياة انطالقًا مف إي
بأي لغة أخرى، ذلؾ ألف المغة العربية ىي المغة القومية، وىي التي وحدت بيف العرب 
في مواضي الحقب بطريؽ القرآف الكريـ الذي نزؿ بو الروح األميف عمى قمب الرسوؿ 

ييدًا لدعوتو ودستورًا ألمتو، وما تزاؿ آية لنبوتو وتأ -صمى اهلل عميو وسمـ- العربي الكريـ
دة، وىي أمارة عمى شخصية األمة، ويعد االنقطاع عنيا دة والموح  ىي الرابطة الموح  

انقطاعًا عف الجذور التاريخية وىروبًا مف اليوية الوطنية، ألف التنكر لمغة األـ يؤدي 
غدو دوف ىوية، إلى اجتثاث الشخصية مف مسارىا التاريخي ومف ثقافة المجتمع، فت

ذلؾ أف لغة شعب ما ىي إال روحو، كما أف روح الشعب ىي لغتو، وما كانت المغة 
 ألي مجتمع إال وطنو الروحي.

 
ًالحرصًعمىًسيرورةًالمغةًالعربيةًوانتشارها:ً-ب

وانطالقًا مف أىمية المغة في حياة األمة حرصت سورية عمى سيرورة المغة 
ي الحياة، فكاف تعميـ مواد المعرفة كافة بالعربية في العربية وانتشارىا في جميع مناح

جميع مراحؿ التعميـ، وكانت سورية مف قبؿ في عيد االنتداب الفرنسي متمسكة 
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باستعماؿ المغة في التعميـ الجامعي عندما افتتحت الجامعة السورية، ولقد أثنى السيد 
تداب الفرنسي عمى إصرار مدير المعارؼ العاـ في المفوضية العميا إباف االن« بونور»

إف مف يدافع عف لغتو : "أساتذة الجامعة السورية عمى التدريس بالمغة العربية قائاًل 
يدافع عف أصمو وعف حقو وكيانو ولحمو، ولقد تفيـ األساتذة السوريوف ىذا األمر 

 ."جيداً 
وعمؿ أعضاء الييئة التدريسية عمى تأليؼ الكتب العممية أو تعريبيا حتى شمؿ 
الكتاب العربي مختمؼ المقررات الجامعية، وتكاممت الدراسات العممية والدراسات 
لى يومنا ىذا، وشمؿ التعريب  اإلنسانية واألدبية بالمغة العربية منذ ذلؾ التاريخ وا 
مختمؼ التخصصات، فميس ىناؾ اآلف عمـ مف العمـو التي تدرس في الجامعة إال 

د بالمصطمحات التي استخدمت فيو، وىي ولو كتاب عربي بحت، في خاتمتو مسار 
 مسارد تؤلؼ في جممتيا مادة المعجمات العممية.

نما تعداه إلى المراجع العممية الكبرى  ولـ يقتصر األمر عمى الكتاب الجامعي، وا 
والمعجمات والموسوعات والكتب الحديثة التي تولت أمرىا وزارة التعميـ العالي في 

 افة في نطاؽ الدراسات اإلنسانية.النطاؽ العممي، ووزارة الثق
ومما ساعد أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات السورية عمى التأليؼ 
والترجمة والتعريب وجود معجمات متخصصة وعامة كاف قد وضعيا بعض النابييف 
في فروع عممية متعددة شممت المصطمحات العممية والطبية والكيربائية والنفطية 

 لخ.إفية والجغرافية والنفسية..والحراجية والفمس
العربية بدمشؽ مجمع المغة »وتجدر اإلشارة إلى أف المجمع العممي العربي 

كاف لو دور كبير في إغناء مسيرة التعريب ومدىا بما تحتاج إليو مف « اليوـ
مصطمحات في مختمؼ التخصصات، كما كاف لو دور كبير في تعريب الدواويف 

 لتي كانت تسود فييا المغة التركية مف قبُؿ.والمعامالت والمراسالت ا
وكاف حسف اختيار المعيديف في التعميـ الجامعي أمرًا عمى درجة كبيرة مف 
األىمية، إذ يخضع المعيد إلى مقابالت واختبارات لموقوؼ عمى مدى تمكنو مف لغتو 

نجاحيـ العربية، ولـ يكف المدرسوف الجدد ليخضعوا إلى التثبيت في وظائفيـ إال بعد 
في امتحاف شفاىي وكتابي في المغة العربية، وكاف شرط سالمة المغة ينص عميو في 
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تقويـ اإلنتاج العممي لمترقية في سمـ الييئة التدريسية، كما أف عمى المعيد العائد مف 
 اإليفاد أف يترجـ رسالتو حتى يتـ تأصيمو.

ذا كانت اإلجراءات السابقة تتعمؽ بمغة أعضاء الييئة ا فإف ثمة  ،لتدريسيةوا 
ينص عمى تدريس المغة العربية في المرحمة  1983مرسومًا جميوريًا صدر عاـ 

الجامعية األولى في جميع سنوات الدراسة في الكميات والمعاىد العميا في الجميورية 
العربية السورية، ويدر س ىذا المقرر عمى مدار العاـ في النظاميف الدراسييف الفصمي 

 فت الكتب الخاصة بتعميـ المغة العربية لغير المختصيف.والسنوي، وأل
وفي مرحمة التعميـ ما قبؿ الجامعي يعد النجاح في المغة العربية شرطًا لنيؿ 
الشيادة الثانوية حتى لو كاف الطالب ناجحًا في جميع المواد فإنو يعد راسبًا إف لـ يحز 

 درجة النجاح في المغة العربية.
نما  ولـ يقتصر األمر عمى العناية بالمغة العربية في العممية التعميمية التعممية، وا 

صدرت القوانيف لمحفاظ عمى المغة العربية في البيئة، إذ صدر المرسوـ التشريعي ذو 
وذلؾ  ،يعزز استعماؿ المغة العربية في البيئةالذي  6/11/1952والتاريخ  139الرقـ 

لعامة والخاصة، وصدر بالغ مف رئاسة بمنع إطالؽ األسماء األجنبية عمى المحالت ا
، كما صدر تعميـ آخر 1970مجمس الوزراء لمحد مف طغياف األسماء األجنبية عاـ 

يتضمف تعريب أسماء المحالت القائمة في  1980مف رئاسة مجمس الوزراء عاـ 
البالد، وصدر قرار مف السيد وزير السياحة في العاـ نفسو ينص عمى أف تختار 

منشآت السياحية عمى اختالؼ فئاتيا في التصنيؼ والتأىيؿ أسماء عربية المكاتب وال
فقط، ويحظر عمييا استخداـ أسماء أجنبية، واستثنى القرار المنشآت السياحية األجنبية 
ذات المستوى والتصنيؼ الدولييف والخاضعة ألنظمة الوزارة والمرتبطة بموجب عقود 

 مبرمة معيا.
ًوي:ًالقصورًفيًالواقعًالمغً-ج

ومف مظاىر ىذا القصور تفشي العامية عمى األلسنة إف في العممية التعميمية 
التعممية أو في خارجيا، والجنوح إلى استخداـ األلفاظ األجنبية إلى جانب استخداـ 
العامية، وتفاقـ ظاىرة إطالؽ التسميات األجنبية والعامية عمى المحاؿ التجارية وفي 

نتجات الوطنية وعمى واجيات المحالت والفنادؽ والمقاىي العالمات التجارية عمى الم
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والنوادي والشركات وفي اإلعالنات التي توضع في الشوارع أو التي تبث عبر وسائؿ 
 لخ.إاإلعالـ وفي المطويات والنشرات والالفتات...

ومف مظاىر القصور أيضًا كثرة األغالط التي يرتكبيا المتعمموف والمعمموف في 
رس والمعاىد والجامعات، والتي يرتكبيا الخريجوف والعامموف في مختمؼ داخؿ المدا

 مرافؽ المجتمع في مناشطيـ المغوية محادثة وكتابة وقراءة.
يضاؼ إلى ذلؾ القصور في التعبير الشفاىي والكتابي وفي تمثؿ المقروء 
دراؾ ما وراء السطور، وفي العزوؼ عف القراءة الحرة وعدـ اإلقباؿ عمييا م ف وا 

الناشئة ومف المعمميف حتى في مجاؿ تخصصيـ، وفي ضآلة الرصيد الحفظي مف 
الشواىد الشعرية والنثرية، وعدـ تمكف بعض المتخرجيف مف البحث في المعاجـ لنقص 

 في كفاياتيـ.
ولقد اشتممت خطة العمؿ الوطنية السورية لمتمكيف لمغة العربية عمى تبياف 

 إف في العممية التعميمية التعممية أو في خارجيا.العوامؿ المؤثرة في ىذا القصور 
ًمنًسبلًالمواجهةًالتيًتضمنتهاًالخطة:ً-2
: إف الحفاظ عمى اليوية والذاتية الثقافية لألمة واجب مقدس تعزيزًالنتماءً-أ

في عصر العولمة، ولغتنا العربية ىي رمز كياننا القومي وعنواف شخصيتنا العربية 
ف الوعي ال مغوي أمر ميـ جدًا في عممية الحفاظ عمى اليوية تخميصًا لمجيؿ وىويتنا، وا 

األجنبية وثقافتيا، إال أف الحفاظ عمى اليوية ال يعني  مف عقدة التصاغر تجاه المغات
الجمود، بؿ ىو عممية تتيح لممجتمع أف يتطور دوف أف يفقد ىويتو األصمية، إذ إف 
االنفتاح عمى الثقافات األخرى وعمى إتقاف المغات األجنبية أمر ميـ جدًا عمى أف 

واالستالب، وليس عمى يكوف في جو مف الندية، وفي منأى عف الدونية واالنبيار 
حساب المغة األـ وتيميشيا. وعمى مثقفي األمة كؿ في موقعو أف يقوـ بدوره في بث 

 الوعي المغوي وتعزيز االنتماء لألمة ولغتيا.
ًالوزاراتًً-ب ًبين ًوالمراسالت ًالكتب ًفي ًالمغوية ًالسالمة ًعمى الحرص

، وتكميؼ اتًالمعنيةوالمؤسساتًالتابعةًلها،ًوفيًدورًالنشرًوالطباعةًوسائرًالجه
 مدقؽ لغوي في كؿ منيا يعمؿ عمى سالمة المغة فييا.
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، عمى أف يخضع الحائزوف ضرورةًإتقانًالناشئةًجميعااًأساسياتًلغتهمً-ج
الشيادة الثانوية والممتحقوف بالكميات الجامعية والمعاىد الختبارات لغوية تقيس مدى 

المتسابقيف لمتعييف في وظائؼ  إتقانيـ تمؾ األساسيات، وعمى أف يطبؽ ذلؾ عمى
 الدولة، كما يطبؽ عمى المرشحيف لمترقية في وظائفيـ.

ًالعربيةً-د ًالمغة ًلحماية ًالممزمة ًوالقرارات ًالتشريعات مف خطر  تطبيق
 استعماؿ الميجات العامية والمغات األجنبية.

ًأبناءًً-ه ًوأنًعمى ًإنسانية، ًاجتماعية ًمؤسسة ًأنها ًعمى ًالمغة ًإلى النظر
ًاألمالمج ًلغتهم ًتجاه اعتزازًا ومحافظة وارتقاًء،  تمعًكافةًواجبًالضطالعًبأدوارهم

بد لكؿ جية أف تقوـ بيا، إذ ما الذي  وفي ضوء ذلؾ حددت المجنة الواجبات التي ال
لخ أف تقوـ بو إينبغي لوزارة التربية ووزارة التعميـ العالي واإلعالـ والثقافة واألوقاؼ..

لعربية واالرتقاء بيا، ولـ تغفؿ الخطة االتحادات والنقابات بغية المحافظة عمى ا
 والجمعيات األىمية مف القياـ بواجباتيا أيضًا.

ًمنًاإلجراءاتًالعاجمةًالتيًتضمنتهاًالخطة:ً-3
إصدار تعميـ عمى وزارات الدولة والمؤسسات التابعة ليا، وعمى المنظمات ً-أ

ضرورة تخصيص مدقؽ لغوي بر والطباعة واالتحادات والنقابات والجمعيات ودور النش
في كؿ منيا يقوـ بتصحيح الكتب والمراسالت الصادرة عف كؿ منيا، حرصًا عمى 

 السالمة المغوية.
أف يكوف مف بيف شروط بإصدار تعميـ لجميع الجيات المعنية في الدولة  -ب

الشرط في النجاح في مسابقات التعييف لموظائؼ إتقاف أساسيات المغة، وأف يطبؽ ىذا 
 الترقية أيضًا.

تكميؼ الجيات المعنية تنفيذ المياـ الموكولة إلى كؿ منيا عمى النحو  -ج
 اآلتي:

ًوزارةًاإلعالم:
استبعاد الكممات العامية مف اإلعالنات التي تمنح المؤسسة العربية لإلعالف  .1

ذا كانت اإلعالنات تشتمؿ عمى  الموافقة عمييا، واعتماد الفصيحة مكانيا، وا 
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وضع تحت المغة العربية وبخط أصغر مف الكممات المكتوبة ممات أجنبية تٌ ك
 بالعربية.

 بث برامج إذاعية وتمفزية لتصويب األغالط المغوية. .2

 تفعيؿ التدقيؽ المغوي عمى المواد التي تبث إذاعيًا وتمفزيًا بصورة عامة. .3

تعنى بالمغة بث برامج إذاعية وتمفزية عف جماليات المغة العربية، وتقديـ مواد  .4
 العربية في الصحافة المكتوبة.

اإلكثار مف البرامج المخصصة لألطفاؿ بالعربية المبسطة، وتطوير أساليب  .5
 تقديميا.

 اعتماد المسمسالت والمسرحيات واألغاني المؤداة بمغة سميمة. .6

 اإلكثار مف بث األغاني المؤداة بالعربية الفصيحة. .7

 برامج اإلذاعية والتمفزية لتحسيف أدائيـ المغوي.إجراء دورات تدريبية لمعامميف في ال .8

ًوزارةًالتربية:
عقد دورات تدريبية لجميع المعمميف لتمكينيـ مف استخداـ أساسيات المغة  .1

بصورة سميمة، وأال تقتصر الدورات عمى معممي المغة العربية وحدىـ، انطالقًا 
ميمة مف معممي مف أف تعميـ المغة مسؤولية جماعية، وأف استخداـ المغة الس

 جميع المواد يسيـ أيما إسياـ في تحسيف الواقع المغوي لممتعمميف.
إجراء دورات تدريبية لمربيات رياض األطفاؿ لتدريبيف عمى استخداـ المغة  .2

 المبسطة في التواصؿ مع األطفاؿ.

وخاصة في الحمقة  ،ضبط الكتب المؤلفة بالشكؿ في جميع المواد الدراسية .3
التعميـ األساسي، واالستمرار في عممية الضبط في المراحؿ  األولى مف مرحمة

 التالية، عمى أف يضبط ما يخشى منو المبس بصورة خاصة.

تفعيؿ المكتبات المدرسية في المراحؿ كافة، والعمؿ عمى تعدد المصادر  .4
 المعرفية في البيئة التعميمية التعممية.

 واقع المغة العربية فييا.اإلشراؼ الفعاؿ عمى المدارس الخاصة، واالرتقاء ب .5
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التركيز عمى استخداـ المغة العربية السميمة والشائقة في البرامج التمفزية  .6
 التعميمية وتمؾ الموجية إلى األطفاؿ.

اإلكثار مف حفظ النصوص مف القرآف الكريـ والحديث النبوي الشريؼ والشعر  .7
 القديـ والخطب البالغية.

حي ز مف الدرجات لالمتحانات تطوير أساليب االمتحانات، وتخصيص  .8
 الشفيية.

إجراء بحوث عممية لدراسة مشكالت تعميـ المغة العربية وتعمميا في مراحؿ  .9
 التعميـ العاـ.

التزاـ المعمميف استعماؿ العربية الفصيحة وأف يعمموا عمى إسباغ ثوب  .10
 الفصيحة عمى كالـ ناشئتيـ بالعامية.

مناىج وظيفية تستخدـ فييا لغة إعادة النظر في محتويات المناىج لتغدو  .11
 الحياة النابضة، عمى أف يتـ فييا الجمع بيف األصالة والمعاصرة.

ًوزارةًالتعميمًالعالي:
جعؿ مقرر المغة العربية متطمبًا جامعيًا في الجامعات الرسمية والخاصة  .1

 وفي مختمؼ التخصصات.
عدـ تخصيص حي ز مف أساليب تقويـ الدارسيف لالمتحانات الشفيية، و  .2

 االكتفاء باالمتحانات التحريرية لقياس األداء المغوي.

التزاـ أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات والمعاىد استخداـ العربية  .3
الفصيحة في دروسيـ كافة في منأى عف استخداـ العامية في الشرح، 

 وتدريب الطالب عمى استعماؿ العربية في أسئمتيـ وأجوبتيـ.

رة مستمرة مواكبة لروح العصر، والحرص عمى تطوير المناىج بصو  .4
 استخداـ المغة العربية السميمة فييا.

توحيد المصطمحات المستخدمة في مؤسسات التعميـ العالي بالتنسيؽ  .5
 مع مجمع المغة العربية.
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متابعة مجمع المغة العربية إلنجاز وضع مصطمحات الحياة العامة  .6
الصحافة واإلعالـ ومتابعة تصحيح األغالط المتأصمة في لغة 

 واإلعالنات، ومتابعة تحقيؽ كتب التراث.

ًوزارةًالثقافة:
التعميـ عمى المراكز الثقافية كافة إللقاء محاضرات حوؿ تنمية الوعي  .1

 المغوي، وتبياف األدوار التي تؤدييا المغة األـ في حياة األمة.
 .رفع وتيرة طباعة كتب األطفاؿ والعناية بإخراجيا شكاًل ومضموناً  .2

تأميف وصوؿ الكتاب إلى القارئ بأسعار رمزية مف خالؿ المعارض  .3
 التي تقيميا الوزارة.

 رفع وتيرة الكتب المترجمة إلى العربية. .4

ًوزارةًاألوقاف:
جراء دورات تدريبية  .1 رفع المستوى المغوي لخطباء المساجد والكنائس، وا 

الخطب  لالرتقاء بالمستوى المغوي لمخطباء، وعدـ استخداـ العامية في
 بحجة النػزوؿ إلى مستوى لغة الجميور.

التركيز في جانب مف الخطب والوعظ عمى تنمية الوعي المغوي، وتبياف  .2
دور المغة األـ في بناء الشخصية المتكاممة وفيـ لغة العقيدة ووحدة 
األمة، ودورىا في فيـ الكوف والشمس والمجتمع والحياة، وتحقيؽ األمف 

لشخصية مف الذوباف، وعمى الثقافة القومية مف القومي، والحفاظ عمى ا
 االستالب.

ًوزارةًالشؤونًالجتماعيةًوالعمل:
تعميـ الخطة الوطنية لتمكيف المغة العربية عمى الجمعيات الثقافية  .1

والمؤسسات غير الحكومية والدور التابعة لموزارة بغية إسياميا إلى 
 لمخطة. جانب الجيات الرسمية في تحقيؽ األىداؼ المرسومة

 تكميؼ محاضريف يحاضروف في مجاؿ بث الوعي المغوي. .2
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مؤازرة أعضاء لجنة التمكيف في متابعة تنفيذ اإلجراءات المتعمقة  .3
 بالموضوع.

ًاتحادًالكتابًالعرب:
عدـ طباعة أي كتاب ما لـ تكف لغتو العربية عمى مستوى راؽ وخاؿ  .1

 مف األخطاء.
 بالعربية الفصيحة. زيادة نسبة طباعة الكتب المخصصة لألطفاؿ .2

ًالجمعيةًالعمميةًالسوريةًلممعموماتية:
إجراء دورات تدريبية لألطر العاممة في الوزارات المعنية ومؤسساتيا  .1

لتمكينيا مف حيازة الشيادة الدولية لقيادة الحاسوب، وتوظيؼ ذلؾ في 
بعض جوانبو في المجاالت المغوية: المعاجـ، الصرؼ، النحو، 

 لخ.إ...االشتقاؽ، الداللة
 «.اإلنترنت»زيادة المحتوى العربي الرقمي عمى الشابكة  .2

ً

ًمنًإنجازاتًالخطةً:ثالثاًا
تابعت المجنة المشكمة لوضع خطة العمؿ الوطنية لمتمكيف لمغة العربية بعد أف 
وضعت الخطة تنفيذ بنودىا، وما تزاؿ تتابع ىذا التنفيذ، ومف األمور اإليجابية التي 

 أنجزت:
 -التعميـ العالي -التربية»متمكيف لمغة العربية في الوزارات المعنية إحداث لجاف ل .1

 «.لخإاألوقاؼ.. -اإلعالـ -الثقافة
إحداث لجاف لمتمكيف في المحافظات، وتضـ كؿ لجنة في المحافظة المسؤوليف  .2

د الكتاب، األوقاؼ، السياحة، الثقافة، التربية، اتحا»عف المديريات المعنية 
 «.لخإ، االتحادات، القطاع الخاص، االقتصاد..اإلعالـ، النقابات

إلقاء محاضرات في مجاؿ التوعية المغوية في المراكز الثقافية والجامعات  .3
 والنقابات واالتحادات.
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عقد دورات تدريبية لمعامميف في بعض الوزارات والمحافظات لتدريبيـ عمى  .4
 استعماؿ المغة العربية السميمة وأصوؿ التراسؿ.

اعية ولقاءات إذاعية وندوات تمفزية ومقابالت لتسميط األضواء عمى بث ندوات إذ .5
 خطة العمؿ الوطنية لمتمكيف لمغة العربية والتعريؼ بيا.

 نشر زوايا صحفية ومقاالت حوؿ التوعية المغوية. .6

 إسياـ بعض الجمعيات األىمية والنوادي االجتماعية في عممية التوعية المغوية. .7

التسميات األجنبية عمى واجيات بعض المحالت وضع تسميات عربية مقابؿ  .8
 التجارية والخدمية.

 تنقية اإلعالنات مف العامية والكممات األجنبية. .9

تشكيؿ لجاف في المدف لمسح الشوارع والوقوؼ عمى التسميات األجنبية بغية  .10
وضع البديؿ العربي ليا بالتنسيؽ والتعاوف مع مجمع المغة العربية عمى أنو 

 ميا في شؤوف المغة.المرجعية الع

إصدار وزارة التربية تعميمات تمـز فييا المعمميف استخداـ العربية الفصيحة في  .11
أثناء شرح دروسيـ، والعناية بالمناشط المغوية الالصفية، واإلكثار مف عرض 
جراء  األناشيد واألغاني المؤداة بالفصيحة، وتزويد المكتبات المدرسية بالكتب، وا 

ؼ في المدرسة الواحدة، ومف ثـ بيف المدارس في المنطقة مسابقات بيف الصفو 
الواحدة، وبينيا وبيف المحافظات األخرى، وتخصيص جوائز لمفائزيف فييا، 
وتعديؿ لوائح التوجيو بحيث تتضمف بندًا ينص عمى مدى اىتماـ المعمميف 
ي بالمناشط المغوية لتالميذىـ مف جية، وعمى مدى استعماليـ العربية الفصيحة ف

 أثناء عممية التواصؿ المغوي مف جية أخرى.

كما عممت وزارة التربية عمى وضع سياسة لغوية لمضبط المغوي، وقاـ مجمع المغة 
دخاؿ تعديالت عمييا، ومف ثـ تـ اعتمادىا، وقامت الوزارة بضبط  العربية بدراستيا وا 

 الكتب بالشكؿ في التعميـ األساسي.
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يمًا ينص عمى وجوب التزاـ أعضاء الييئة إصدار وزارة التعميـ العالي تعم .12
التدريسية في الجامعات والمعاىد العربية الفصيحة في أثناء محاضراتيـ 

 ومناقشاتيـ والحكـ عمى رسائؿ الماجستير والدكتوراه.

األوقاؼ، الثقافة، اتحاد الكتاب »إصدار كتب مف بعض الجيات المعنية  .13
المغة العربية وسبؿ مواجية التحديات  تناولت مزايا« لخإالعرب، القطاع الخاص..

 التي تتعرض ليا.

تخصيص خطبة الجمعة في وزارة األوقاؼ لمحديث عف المغة ودورىا في حياة  .14
 الفرد واألمة وتبياف مزايا المغة العربية.

امتناع وزارة االقتصاد عف منح ترخيص ألي مؤسسة أو شركة أو غيرىا ال  .15
 تمتـز استعماؿ التسمية العربية.

صدار رئاسة مجمس الوزراء تعميمًا عمى وزارات الدولة والمؤسسات التابعة ليا إ .16
لخ ويرمي التعميـ إوعمى الشركات في القطاع الخاص وغرؼ الصناعة والتجارة..

إلى تكميؼ مدقؽ لغوي يعمؿ عمى تنقية المراسالت والكتب الصادرة عنيا مف 
 األغالط المغوية.

، وىو «بية لمتوجو نحو مجتمع المعرفةالنيوض بالمغة العر »وضع مشروع  .17
المشروع الذي تقدمت بو الجميورية العربية السورية إلى مؤتمر القمة العربية 

وتمت الموافقة عميو بالقرار ذي الرقـ  2008مارس  30المنعقد في دمشؽ بتاريخ 
435. 

ة العربي»وييدؼ المشروع إلى الحفاظ عمى اليوية العربية متمثمة في لغتنا األـ 
، واالىتماـ بالمغة العربية عمى أنيا وعاء لممعرفة وسبيؿ األمة نحو التوجو «الفصيحة

إلى مجتمع المعرفة، ودعـ التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدوؿ العربية 
 استنادًا إلى دور المغة األـ في ىذه المجاالت.

 منيا: ،وقد تضمف المشروع عدة بنود
غوية قومية وسياسات وطنية متناسقة معيا وخطط لتنفيذىا مف وضع سياسة ل -أ

 خالؿ برامج قومية ووطنية.
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وضع برامج قومية ووطنية لمعالجة قضايا المغة العربية ذات األولوية في التوجو  -ب
 نحو مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة في المجاالت اآلتية:

زيادة ة المعمومات واالتصاالت، و تحديث مناىج تعميـ المغة العربية واستخداـ تقان .1
التعمـ مدى الحياة في ذلؾ، والعناية بمدرسييا  عدد مؤسساتيا، واعتماد مبدإ

 وأساتذتيا.
 ،تعريب العموـ والتقانات وتوطينيا لدى القوى العاممة العربية في جميع القطاعات .2

ًا، وفصؿ مسألة تعميمًا وتأليفًا وترجمة، مع االىتماـ بالمغات األجنبية اىتمامًا كبير 
إتقاف المغات األجنبية عف مسألة التعميـ بيا، إذ لـ ير التاريخ تقدـ أمة مف األمـ 

 بغير لغتيا.

تعزيز استعماؿ المغة العربية في اإلعالـ واإلعالف، واالرتقاء بيذا االستعماؿ،  .3
جراءات تنفيذية لذلؾ.  ووضع سياسات وا 

ة عدد المؤسسات العاممة في مجاؿ وضع برامج لتعزيز البحث والتطوير وزياد -ج
بحوث المغة العربية كي تجاري متطمبات التوجو نحو مجتمع المعرفة واقتصاد 
المعرفة، وتنسيؽ البرامج عمى المستوى القومي، وتنفيذىا في الجامعات ومعاىد 
نشاء ىيئة تنسيقية عميا مف وزارات التعميـ العالي والبحث  البحوث العربية، وا 

 ،ؤسسات التابعة ليا، وتعالج ىذه البحوث المغوية ذات البعد التقنيالعممي والم
وخاصة مسائؿ المصطمحات والذخيرة المغوية، والمعاجـ وتعميـ المغة، وتقييس 
استعماؿ المغة العربية في تقنية المعمومات واالتصاالت وتطبيقاتيا في المغة 

كتابة، وتعرؼ الحرؼ العربية والترجمة اآللية ومسألة اعتماد التشكيؿ في ال
دارة المعرفة بالمغة العربية..  لخ.إالعربي، ومعالجة الكالـ العربي تعرفًا وتوليدًا وا 

إصدار تشريعات وطنية لحماية المغة العربية وترقية استخداميا، وتطوير  -د
استعماالتيا في اإلعالـ واإلعالف بكؿ أشكالو، وفي المواقع العربية عمى الشابكة 

 ، وزيادة المحتوى الرقمي العربي.«اإلنترنت»
وضع برامج لمتوعية بأىمية المغة العربية في التوجو نحو مجتمع المعرفة واقتصاد  -ى

 المعرفة كونيا وعاء المعرفة الوحيد لمغالبية العظمى مف المجتمع العربي.
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 تأكيد استعماؿ المغة العربية رسميًا في المحافؿ اإلقميمية والدولية والنشاطات -و
 العممية والثقافية والمؤتمرات والندوات.
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 التعميم بالمغة العربية: الكتاب المدرسي نموذجا  
 

 (*)أ.د. محمود كامل الناقة
 

 أبدأ بست مقوالت ىي في ظني بدىيات ال تقبؿ الجدؿ: – أييا السادة – دعوني
: "إذا دب خمؿ ما في المغة دب خمؿ أكبر في الثقافة، فكأف ضعؼ المغة العربية أوالً 

)زكي ىي الئقة صحيحة، أـ ضعيفة قاصرة" وقوتيا معيار تقاس بو الثقافة، ىؿ 
 (.032ص ، 8987دار الشروؽ، القاىرة  ،8نجيب محمود، في تحديث الثقافة، ط

: "ال نستطيع أف تصور ألمة مف األمـ ثورة فكرية كاسحة لمرواسب إال أف تكوف ثانياً 
بدايتيا نظرة عميقة عريضة تراجع بيا المغة وطرائؽ استخداميا، ألف المغة ىي 

لفكر، ومحاؿ أف يتغير ىذا بغير ذلؾ" )زكي نجيب محمود، تجديد الفكر ا
 (.032ص ،8987دار الشروؽ، القاىرة،  ،8 ط ،العربي

: "المغة ىي الفكر في حالة العمؿ، إذ ليس ىناؾ فكر مجرد بغير رموز لغوية، اً ثالث
يًا وبقدر ما تكوف المغة دقيقة وحية ومبرأة مف الفوضى يكوف الفكر دقيقًا وح

ومبرأ مف الفوضى" )محمد المنجي الصيادي، التعريب في الوطف العربي، في 
دراسات الوحدة العربية، الندوة الفكرية التي نظميا مركز بحوث ومناقشات 

 (.02ص 8980بيروت 
: "لقد جعؿ كونفوشيوس المغػة ىي البداية منذ خمسة قروف قبؿ الميالد عندما اً رابع

 يءبو قوـ سادتيػـ الفوضى فقاؿ: "أبدأ بإدخاؿ ش سئؿ عما يصنع لو استنجد
)الشاذلي الفيتوري، األسس النفسيػة واالجتماعية لمغة العربية في مف النظاـ عمى لغتيـ" 

المغة العربية والوعي القومي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظميا مركز دراسات 
 (.865ص ،8986 ،الوحدة العربية، بيروت

 .عضو مجمع المغة العربية بالقاىرة-ستاذ المناىج والتدريس بجامعة عيف شمسأ)*(  
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تقانو ليا، ازدادت قوة المغة عاماًل ميمًا : "اً خامس كمما ازدادت معرفة النشء بالمغة وا 
إف إتقاف المغة يعني طرديًا زيادة قدرة التالميذ عمى التعمـ  .في تعميمو وتحصيمو

 الفاىـ واألصيؿ سواء في العمـو اإلنسانية أو العمـو الطبيعية".
قة لمقضاء عمى لغة ما ىو التعميـ "إف أفضؿ طري :: كما أف ىناؾ حقيقة تقوؿاً سادس

 والتعمـ بمغة أخرى".
 ومف ثـ فإف أفضؿ طريقة لمقضاء عمى ىوية ما ىو القضاء عمى لغتيا.

مف ىنا فإف التعميـ بالمغات األجنبية يؤدي إلى ضياع اليوية وضعؼ االنتماء، 
دونيػة وتفسخ وحدة الشخصية والذاتية القومية، ىو تعميـ يؤدي إلى تبايف وشعور بال

 لمف يتعمموف بالعربية.
تعني كياف اإلنساف وذاتو وتحدد حقيقتو مف  (بضـ الياء وكسر الواو)فاليوية 

أي أف ىوية اإلنساف تعني كينونتو  ؛هو وانتماؤ و وثقافت  ه وعمم  و ومولد  و وجنس  حيث اسم  
البطاقة الشخصية، تمؾ التي نستدؿ منيا ثـ فيي تطمؽ عمى ما يسمى  ووجوده، ومف

عمى حقيقة الفرد وكيانو، وما أضيع اإلنساف عندما يفقد ىويتو، وما أضيعو عندما 
 تصاب ىويتو بالضياع مف خالؿ العبث بمغتو والعمؿ عمى تخمفيا وانييارىا.

 بد أف يشب العربي ويقطؼ ثمرة تعممو وتعميمو ليقوؿ: مف ىنا ال
 .لغتي أثمف مقتنياتي 
  واعتزازيلغتي موضع حبي. 

 ي وجذوري.لغتي ثقافت 

 .بداعي  لغتي تذوقي وا 

 .لغتي وطني وعرضي 

 .لغتي ىويتي وانتمائي 
 ذلؾ أف الميداف التعميمي يعمف خطورة تياوننا في تعريب تعميمنا.

حيػث قسػـ  –فيػا ىػي دراسػة تونسػية حػوؿ موقػؼ التالميػذ مػف الفرنسػية والعربيػة 
عي، مجموعػػة مػػف التالميػػذ إلػػى ثػػالث مجموعػػات طبقػػًا لممسػػتوى االقتصػػادي واالجتمػػا
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المسػػػتوى الرفيػػػع، ومجموعػػػة مػػػف المسػػػتوى المتوسػػػط، والمجموعػػػة الثالثػػػة مػػػف المسػػػتوى 
 الضعيؼ، وكشفت الدراسة عف النتائج التالية:

 ؾ التالميذ مف المستوييف المتوسط والضعيؼ بالمغػة العربيػة، ولكػف فاقػو س  مت
 شغؼ تالميذ المستوى الرفيع بالمغة الفرنسية.

 مسػػػػتوييف المتوسػػػػط والضػػػػعيؼ المغػػػػة الفرنسػػػػية عمػػػػى المغػػػػة يفضػػػػؿ تالميػػػػذ ال
ويتركوف المغة العربية لمجاؿ االنفعاؿ، ويروف أف  –العربية في مجاؿ الفعؿ 

 المغة الفرنسية لغة الذكاء والنجاعة االجتماعية.

  بمقارنػػة مكانػػة كػػؿ مػػف المغتػػيف فػػي أعػػيف التالميػػذ وجػػد أف تالميػػذ المسػػتوى
أمػػػػا  –، بينمػػػػا يعػػػػادؿ المسػػػػتوى المتوسػػػػط بينيمػػػػا الرفيػػػػع يفضػػػػموف الفرنسػػػػية

 (.864اذلي الفيتوري، المرجع السابؽ، ص)الشالمستوى الضعيؼ فيرجح العربية 
خاصػة مػدى تػأثير المغػة  –يدركيا الفطػف  –وفي ىذه الدراسة دالالت كثيرة جدًا 

ة مقن عػة في نفوس التالميذ وىويتيـ، ال سػيما عنػدما تكػوف السػياـ الموجيػة لمغػة العربيػ
بقنػػاع النضػػج والرقػػي والعصػػرية، ومػػا يتضػػمنو ذلػػؾ مػػف افتػػراض أف المغػػة العربيػػة لغػػة 

 االنكماش والتقيقر والحنيف إلى الماضي.
ويػػػؿ ألمػػػة " :وىػػػا ىػػػو الكاتػػػب والمفكػػػر فيمػػػي ىويػػػدي يكتػػػب مقػػػااًل تحػػػت عنػػػواف

درسػة، يقوؿ فيو إف مدرسة خاصػة دعػت أوليػاء األمػور الجتمػاع بالم لمساف"مغصوبة ا
فػػػي البيػػػوت، ومعػػػاقبتيـ العربيػػػة حيػػػث طمػػػب مػػػنيـ منػػػع أطفػػػاليـ مػػػف الحػػػديث بالمغػػػة 

ىذه المدرسة تتقاضػى أربعػة فالؼ دوالر فػي  –يابحرمانيـ مف المصروؼ إذا تحدثوا ب
الفصؿ الدراسي الواحد لقاء قطع المساف العربي، وىي تبث عيونًا لمراقبة التزاـ التالميذ 

والتبميػػػن عػػػػف كػػػػؿ مػػػف تسػػػػوؿ لػػػػو نفسػػػو أف يتحػػػػدث بمغتػػػػو  بمخاصػػػمة الحػػػػرؼ العربػػػػي
 العربية.

ويػػػذكر إبػػػراىيـ السػػػمراني )تعريػػػؼ الوسػػػائؿ وتيسػػػير تعمػػػـ العربيػػػة( فػػػي "التعريػػػب 
بحػوث ومناقشػات النػدوة الفكريػة التػي  "ودوره في تػدعيـ الوجػود العربػي والوحػدة العربيػة

نػػػ430ص-8980نظميػػػا مركػػػز دراسػػػات الوحػػػدة العربيػػػة ) ي ألذكػػػر أنػػػي رأيػػػت فػػػي ػ( "وا 
 –أحػػػدًا ممػػػف يػػػرى أف العربيػػػة ال تصػػػمح لدراسػػػة العمػػػوـ، وىػػػو رجػػػؿ مػػػتعمـ  –الكويػػػت 

أخبرنػػي أنػػو ذاىػػب إلػػى العػػراؽ ليصػػحب ابنتػػو ويعػػود بيػػا مػػف ىنػػاؾ بعػػد أف قبمػػت فػػي 
فقمت لو:  ،الكمية الطبية، وبمغو أف التدريس فييا بالعربية بحسب قرار الحكومة العراقية
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 ؿ ذلؾ؟ فأجاب أنو يرى أال سبؿ إلى أف تعطى العمػـو الطبيػة بالعربيػة، وأنػو الولـ تفع
بػػد مػػف المغػػة اإلنجميزيػػة. مػػف أجػػؿ ذلػػؾ عمػػد إلػػى التوجػػو بابنتػػو إلػػى إحػػدى الجامعػػات 

 األجنبية في الوطف العربي.
وفػػػي تجربػػػة بإحػػػدى المػػػدارس بدولػػػة عربيػػػة ىػػػدفت إلػػػى تطبيػػػؽ اسػػػتخداـ جميػػػع 

لمغػػػػة العربيػػػػة فػػػػي جميػػػػع المػػػػواد، وبػػػػدأت التجربػػػػة عمػػػػى مسػػػػتوى  المعممػػػػيف والمعممػػػػات
وكشػػفت التجربػػة عػػف قبػػوؿ الصػػفوؼ  – والثػػاني والثالػػث والرابػػع األوؿ - صػػفوؼ عػػدة

األولى بشكؿ ما لمتجربة، أما الصفوؼ المتقدمة التػي تعػودت عمػى الػتعمـ بالعاميػة فقػد 
 بية ال نعرؼ اسميا !!!!بدأنا نتعمـ لغة أجن :ذىبوا إلى أولياء أمورىـ قائميف

 أال يجدر بنا إذف أف نتحدث عف التعميـ بالعربية مف خالؿ الكتاب المدرسي؟!!
 نجد: ،إذا نظرنا إلى الكتاب التعميمي بالمغة العربية

أف أبناءنا يعانوف مف صعوبة المغة المستخدمة في الكتػاب التعميمػي فػي شػتى  -8
دـ وجػػود مسػػتويات لغويػػة محػػددة وممػػا يفػػاقـ ىػػذه المشػػكمة عػػ. المػػواد الدراسػػية

 تساير خطوات ومراحؿ نمو الطالب خاصة النمو المغوي.

  معنػػى ىػػذا أننػػا نعتمػػد فػػي اختيػػار مفرداتنػػا المغويػػة فػػي الكتػػب التعميميػػة عمػػى
صػعبة لامضػة ممػا يجعػػؿ  ،فػي ألمػػب األحيػاف ،فتػأتي المفػردات ؛العشػوائية

 تيـ.فيميا شيئًا أعمى مف مستوى عقوؿ التالميذ وخبرا
  مف ىنا نجد أف لرابة األلفاظ والمفردات المستخدمة في الكتب التعميمية

ؼ المعمومات الجديدة تجعؿ التمميذ يواجو أكثر مف عقبة عمى طريؽ تعر  
 والفيـ واالستيعاب.

  ىذا يؤكد )كما يقوؿ كماؿ بشر( أف ىناؾ ارتباطًا وثيقًا بيف كؿ مف
لمتعمـ المغوية، وىذا مؤشر قوي االستيعاب والفيـ والتحصيؿ وبيف قدرة ا

عمى ما لثروة التمميذ المغوية مف دور ميـ في حسف استقباؿ األفكار 
كما يدؿ عمى أف المتعمـ الذي يممؾ قاموسًا  ،واستيعابيا ثـ التعبير عنيا

 لغويًا واسعًا يتفوؽ في سرعة الفيـ وحسف اإلدراؾ وسيولة التحصيؿ.



 

 

 

 

 

840 
 

مػي يـ بالمغػة العربيػة مػف خػالؿ الكتػاب التعميمف ىنا يأتي الػدور الفاعػؿ لمتعمػ 
 .الذي ينبغي أف يعد بيذه المغة

فإف كتابنا التعميمػي العربػي ال يأخػذ فػي اعتبػاره المعػايير ، كما سبؽ أف ألمحنا -0
حيػث كثيػرًا مػا يختمػؼ المعنػى بػيف   ،المناسبة التي تصاغ بيا لغة ىذه الكتػب

تػػػػى فػػػػي المػػػػواد التػػػػي تػػػػدرس ح ،مػػػػا يقصػػػػده المؤلػػػػؼ وبػػػػيف مػػػػا يفيمػػػػو التمميػػػػذ
 مف أدلة ذلؾ:. بطبيعتيا بالمغة العربية

  قػػرأ تمميػػذ فػػي كتػػاب التػػاريخ المدرسػػي أف صػػالح الػػديف األيػػوبي قمػػـ أظػػافر
العاضػػد فخػػر الخمفػػاء الفػػاطمييف، وفػػي سػػؤاؿ حػػوؿ ذلػػؾ أجػػاب التمميػػذ بػػأف 
صػػالح الػػديف لػػـ يمحػػؽ بالفػػاطمييف ضػػررًا بالغػػًا، وأف كػػؿ مػػا عممػػو أف قػػص 

 أظفار أحد خمفائيـ.

  مف وقميؿ مف التالميذ يفيموف ما يستخدـ في كتب المواد االجتماعية
السير  –حنؽ الشعب  –لضب الرأي العاـ تراكيب ومفاىيـ وأساليب مثؿ: 

 لخ(.إابتساـ الدىر لحاكـ مف الحكاـ ...  –في مواكب الحرية 

المغة )األساليب  ولقد قامت دراسات كثيرة عمى مادة الكتب الدراسية مف حيث -3
لخ( لبحث العالقة بيف مستواىا إوالعبارات والمدركات والمفاىيـ والكممات ... 

وفيـ التالميذ ليا، ففي إحدى الدراسات التي نظرت في تسعة وتسعيف بحثًا 
 وجدت:عف كتب العمـو في المدارس الثانوية 

 ة التػػي تعػريض الطػػالب لكثيػػر مػػف الكممػػات والمصػطمحات الفنيػػة وليػػر الفنيػػ
 ال يعرفونيا.

 .قصور في توضيح الكممات الصعبة بطرؽ التوضيح المختمفة 

  أي لير الفنيػة شػديدة الصػعوبة  "؛التخصصية"وجود كثير مف الكممات لير
 والغموض.
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 .قصور شديد في تحديد كثير مف الكممات العممية تحديدًا واضحًا 

 وبة التركيػػب اسػػتخداـ عبػػارات وتراكيػػب لغويػػة لامضػػة المعنػػى نتيجػػة لصػػع
 المغوي.

ذا نظرنػػا إلػػى كتػػب الرياضػػيات والعمػػوـ نجػػد أف الطالػػب ال ينبغػػي أف يواجػػو  وا 
 مشكمتيف، مشكمة رياضية أو عممية، ومشكمة لغوية.

 العمـو بالمرحمة االبتدائية وجدنا كممات مثؿ:ففي كتب الرياضيات و 

 –وىػػػب  –ف فتيػػػا -رزمػػػة  –إيابػػػًا  –تيػػػبس  –انتسػػػخ  –تنازليػػػًا  –)تصػػػاعديًا 
 –الػػػػركض  –ىكػػػػذا دواليػػػػؾ  –شػػػػريحة  –وعػػػػاء  –معقوليػػػػة  –تمفػػػػزة  –سػػػػياج 

تػػػػاجر  –قرميػػػػدة )عجينػػػػة الصمصػػػػاؿ( العرجػػػػوف )سػػػػباطة الػػػػبمح(  –بمحػػػػاذاة 
 –أدنػػػاه  –حػػػاز  –طػػػالء  –بحوزتػػػو  -قنينػػػة  –الطبابػػػة )العػػػالج(  –المفػػػرؽ 

 .ب .. إلخج

 مي بالمغة العربية ؟أال يدعونا كل ذلك إلى الحديث عن الكتاب التعمي

إذف ما الكتػاب التعميمػي الػذي يمكػف أف يقػدـ ألبنائنػا فػي شػتى العمػـو  وبداية نتساءل:
 بالمغة العربية؟ 

 :دعونا أواًل نقرر بعض األمور فيما يتصؿ بالكتاب التعميمي 

ىما:  ،الطالب فيىناؾ عامالف أساسياف يؤثراف فكريًا في عممية التعمـ،  .8
 لتعميمي.المدرس، والكتاب ا

 الكتاب التعميمي ىو أوؿ طريؽ اإلفادة مف الكتب لتربية النفس وتعمميا. .0

ىو أقوى سمطة عممية ال يتطرؽ الشؾ إلييا، حيث يقيس الطالب صحة ما  .3
 الكتاب.مومات وحقائؽ مف المصادر األخرى في يصؿ إليو مف مع
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فحاتو كمما ىو المرجع الدائـ الباقي مع الطالب ينظر فيو كمما أراد، ويقمب ص .4
أحب، ويرجع إليو كمما داىمو النسياف، وىو باؽ معو لير مقيد بزماف أو 

 مكاف.

ىو صمب التدريس، وىو المحتوى المستيدؼ تعممو، وكؿ ما يستعاف بو في  .5
 أشياء تابعة لو. يعتبرالتدريس 

جراءات .6  بيا. يا وفنياتيا، وفي أقؿ القميؿ يوصيىو الذي يحدد طريقة التدريس وا 

المبادئ واألسس أو االعتبارات التي ينبغي أف نراعييا عند إعداد  إذف ما
 الكتاب التعميمي بالمغة العربية حتى يستوؼ معايير صالحيتو ومناسبتو؟

 

 ما ينبغي أن نراعيو في الكتاب التعميمي بالمغة العربية

 وىي تقتضي:، أوال : تحديد طبيعة المادة

اتيا، وكمماتيا المفتاحية، وتراكيبياا حصر مفاىيم المادة، ومصطمحاتيا، ومدرك -8
تمػؾ التػي تشػكؿ األسػاس لموضػوع الػتعمـ، كمػا تشػكؿ القواعػد الكبػرى  –العممية 

التي تبنى عمييا المعرفة العممية، واألعمدة الفقرية لفيـ العمـ واستيعابو وتحصيمو 
وىي التي تجعػؿ المػادة المتعممػة نسػيجًا مترابطػًا منسػجمًا  –واستبقائو واستدعائو 
 ييسر التعمـ والفيـ.

ومػػػف ىنػػػا يبػػػرز العمػػػؿ المغػػػوي لوضػػػع ىػػػذه المفػػػاىيـ والمصػػػطمحات والمػػػدركات 
ونحف نقرر أف الفيـ  –والكممات والتراكيب العممية في وعاء عربي داؿ وبسيط ومفيوـ 

 ة المتعمـ. األعمؽ ، والتحصيؿ األبقى إنما يكوف بمغ

 الطالػػبوتعطػػي جع التفكياار، شااعاارا المااادة فااي محتااو  الكتاااب بطري ااة ت -0
دورًا مركزيًا ورئيسًا في التعمـ، بحيث يشارؾ ويتفاعػؿ ويمػارس وينفعػؿ ويصػؿ 

 المغااة التااي يعاارا بيااا المحتااو ،وممػػا ييسػػر ذلػػؾ  –إلػػى المعرفػػة ويكتسػػبيا 
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ر عمػى إحػداث ذلػؾ مػف أي وما مف شؾ في أف المغة األـ )المغػة العربيػة( أقػد
ذلػػؾ أف لغػػة الطالػػب العربيػػة تمكنػػو مػػف االنخػػراط فػػي عمميػػات  –لغػػة أخػػرى 

التفكيػػر النقػػدي واإلبػػداعي، وتمكنػػو مػػف المتابعػػة المنظمػػة المنطقيػػة المتسمسػػمة 
التػػػي تػػػػؤدي إلػػػػى أف يتمثػػػػؿ الطالػػػػب المعرفػػػة ويسػػػػتوعبيا ويػػػػدمجيا فػػػػي بنائػػػػو 

 العقمي.

 ذه تقتضي:وىثانيا : طبيعة الطالب، 

فػالتعرؼ عمػى  تحديد مستو  التالميذ المغاو  والببار  فاي الماادة المتعمماة، -8
المسػػػػتوى المغػػػػوي لمطػػػػالب ونوعيػػػػة خبػػػػراتيـ السػػػػابقة، ودرجػػػػة نمػػػػو مفػػػػرداتيـ 
ومفػاىيميـ ومسػػتواىـ المغػوي بشػػكؿ عػاـ، يمكننػػا مػف صػػيالة المػادة التعميميػػة 

وال يرتفع عنو مما يؤدي في الكتاب بشكؿ مناسب ال يتعدى مستوى الطالب، 
 إلى قصور فيميـ وتعمميـ.

أ  مساتو  الم رويياة الاذ   –تحديد مساتو  اسات الل الطاالب فاي ال اراءة  -0
كممة جديدة أو غريبة، وال يجد صعوبة في فيم عنده جو الطالب انادرا  ما يو 
ويوجػػد فػػي ميػػداف إعػػداد محتػػوى الكتػػب التعميميػػة مػػا يسػػمى بمسػػتوى مااا ي اارأ. 
الطالػػب أف يقػػرأ بطريقػػة سػػميمة عنػػده ة، وىػػو المسػػتوى الػػذي يسػػتطيع المقروئيػػ
 % مف المفردات والمفاىيـ والتراكيب ويفيـ مضموف ما يقرأ.92ومفيومة 

الطالػػػػب عنػػػػده أي المسػػػػتوى الػػػػذي يشػػػػعر  تحديااااد مسااااتو  إحباااااط الطااااالب: -3
باإلحبػػاط وأنػػو ليػػر قػػادر عمػػى قػػراءة محتػػوى الكتػػاب بفاعميػػة، ويمكػػف تحديػػد 

بعدد الكممات التي يبطئ في فيميا، وبسرعة أو بطء قراءة لمسػتويات ىذه ا
المحتو ، وبمالمح التوتر التي تبدو عمياو، ثام ب صاوره فاي فيام المحتاو ، 

 ولمواجية ىذا العامل ن ترح:
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تجريب مواد متدرجة الصعوبة وتطبيقيا وتعديميا في ضوء المستوى  -أ
 الذي يكشؼ عنو التجريب.

بسيط المادة عمى متوسطي السرعة والفيـ، ويتطمػب ذلػؾ االعتماد في ت -ب
تجريػػػب عػػػدة مسػػػتويات مػػػف المػػػادة لقيػػػاس السػػػرعة والفيػػػـ، ومػػػف خػػػالؿ 
تقريػػػر متوسػػػط السػػػرعة والفيػػػـ المناسػػػبيف يمكػػػف الوصػػػوؿ إلػػػى مسػػػتوى 

 مادة المقروءة يناسب التالميذ.لم

ا نسػمييا وىػذه مػتحديد عوامل سيولة وصعوبة المواد التعميمية فاي الكتااب.  -4
بعضاايا يعتمااد عمااى الكممااات عوامػػؿ المقروئيػػة، وتسػػتند إلػػى معػػادالت معقػػدة 

السيمة والصعبة، وتحديد مستويات صعوبة الكممات وسايولتيا لوجودىاا أو 
عااادم وجودىاااا فاااي قاااوايم الكمماااات ابساساااية الشاااايعة بشاااكل عاااام، وقاااوايم 

 الكممات الشايعة في ميدان المادة الدراسية بشكل باص.

األخطاء والصعوبات  وتقدير لحساب أدوات عف والمعادالت عبارة ه القواعدوىذ
وفي ضوء ذلؾ ترتب الكممات والمفاىيـ والمصطمحات  – المقدمة المحتممة في المادة

بالنسبة لسيولتيا وصعوبتيا بحيث يساير ىذا الترتيب مستويات التالميذ. وفي ضوء 
يـ والمصطمحات حتى تصبح المادة مقروءة ذلؾ يمكف تغيير واستبداؿ الكممات والمفاى

 ومفيومة ومتعممة.

تحدد مستويات مقروئية مادة الكتاب وتمكننا مف  وىناك العديد من المتغيرات
من  ،ـػة التعمػصيالة المادة المناسبة التي تعتبر بالنسبة لمجموع التالميذ مادة ممكن

 ىذه المتغيرات:

 

 صعوبة المفيوم أو المصطمح. -أ

 و  التالميذ وببرتيم.مست -ب
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وفػػي ىػػذيف العػػامميف نجػػد أف كثيػػرًا مػػف المفػػاىيـ الصػػعبة والمصػػطمحات المبيمػػة 
والمػػدركات الغامضػػة يمكػػف صػػيالتيا ووضػػعيا فػػي صػػيالات مفاىيميػػة أو مصػػطمحية 
أو مدركية سيمة وبسيطة معتمديف في ذلؾ عمى مستوى التالميػذ وخبػراتيـ السػابقة فػي 

 المادة التي نضع ليا المحتوى العممي. تعمـ المغة، وفي دراسة

وىذا يتطمب أف يتجنب اشتماؿ المغة عمى تراكيب أو  صعوبة النحو والصرف: -جػ
 صيالات تجعؿ المادة صعبة الفيـ.

فكثيػػًرا مػػا تػػزدحـ المػػادة المكتوبػػة بالحقػػائؽ والمفػػاىيـ   نوعيااة الفكاارة وكثافتيااا: –د 
لػػػذلؾ  –يػػػا وفيميػػػا واسػػػتيعابيا واألفكػػػار والػػػرؤى بصػػػورة يصػػػعب معيػػػا قراءت

يعتبػر  "قل ما ينبغي أن ت ولاو فاي كمماات قميماة ثام اصامت"فالقوؿ المشػيور 
 322مػػف التوجيػػات الرديئػػة وليػػر المقبولػػة، فػػالمفيـو الػػذي يمكػػف عرضػػو فػػي 

كممة مختارة اختيارًا جيػدًا، كثيػرًا مػا يكػوف أصػعب عمػى الفيػـ ممػا لػو قػدـ فػي 
 تارة أيضًا بشكؿ جيد.كممة مخ 922كممة أو  622

لتفصيل الفكرة وتزيينيا، وع د الم ارنات، تتاح الفرصة  ففي الصورة الثانية
ابمثمة والشواىد وابدلة والبراىين واإلتيان بالتطبي ات التي توضح المفيوم  وضرب

وتترجمو بمغة سيمة ميسرة، كما تتاح الفرصة أيضا  بن توضع الفكرة في أكثر من 
 وىكذا مما يجعؿ لغة مادة الكتاب سيمة الفيـ والتعمـ.فظية صورة لغوية ل

وفي ىذا الصدد نشير إلى أف التفصيؿ واإليجاز، أو الكثافة والوضوح إنما ترجع 
 إلى نوعية التالميذ ومستواىـ الدراسي.

فػي  –نجػد  عػادة مػاطول الوحدة المغوية وضوابط بساطتيا )الجممة والف ارة(:  -ىػ
الفكارة ابطاول ىاي ابصااعب عماى ال اارا، أماا ال صاار  أف –معظػـ الحػاالت 

كوعااء بصاغر فكارة ىاي اببساط وابسايل وابعاون  –والبساطة في الجممة 
ف ااط ماان الفكاارة التااي  وىنااا يجااب أن تتضاامن الجممااة جاازءا   –عمااى الفياام 
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ف ىػػػذا الجػػػزء معنػػػى كػػػاماًل وواضػػػحًا يسػػػتطيع تتضااامنيا الف ااارة.  بحيػػػث يكػػػو 
لػذا ينبغػي  ،ائيػاقرة بالجممة ىي عالقة الفكرة بأجز القة الفالدارس أف يدركو، فع

أف تتتػػابع ىػػذه األجػػزاء فػػي انتظػػاـ ونسػػؽ واضػػح بحيػػث تػػؤدي فكػػرة كػػؿ جممػػة 
مجممػػة وتصػػبح وبيػػذا تتحقػػؽ البسػػاطة الفكريػػة ل –إلػػى فكػػرة الجممػػة التػػي تمييػػا 

 .قراءتيا وفيميا سيميف وميسوريف

 أف ومااات بسااااطة الجمماااة وسااايولتيا مااان مويشػػير فػػؤاد البيػػػي السػػيد إلػػػى أف 
فاااي صاااورتيا ابصااامية دون تااامبير أو ت اااديم، وأال تتباعاااد  االساااميةتوضاااع الجمماااة 

الفاعاال، أو بااين الشاارط إ والبباار، أو الفعاال و مكونااات الجممااة كالتباعااد بااين المبتااد
 –وأال ُيحذف أحد م ومات الجمماة أو أركانياا، وأال ُتبناى لممجياول  –وجوابو .. إلخ 

تنت اال بساارعة فااي أزمنااة الفعاال، وأن تتجنااب التع يااد باشااتماليا عمااى الكثياار ماان أو 
 ... إلخ.المكمالت كابحوال والصفات واإلضافة 

فقد و جد أف الفقرة التي تتميز بالقصر توصؼ  أما بالنسبة لموحدة كف ارة
بالبساطة والسيولة، وىناؾ عدة موازيف تقاس بيا سيولة الفقرات وبساطتيا )فؤاد 

 منيا:  ،البيي(
بحيث إذا انقسـ الموضوع مثاًل إلى خمس أفكار  التكوين الفكر  لمف رة: -أ

رئيسية فيجب أف يعرض في خمس فقرات بحيث تعبر كؿ فقرة عف فكرة رئيسية 
أو تختمط بغيرىا مما يبسط  ،ومف ىنا ال تطوؿ الفقرة –واحدة ال تتعداىا 

 لمتالميذ إدراؾ الفكرة بسيولة ويسر.
 
 
بحيث تطابق أفكار الموضوع، فالف رة ابولى تميد لمموضوع  ترتيب الف رات -ب

 –وتشد انتباه ال ارا، والف رات الوسطى تحمل عناصر الموضوع وتفسرىا 
والف رة اببيرة تمبص الموضوع، فتنتظم بذلك ابفكار والف رات مما يسيم في 

 تبسيط المادة المتعممة.
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خضع ىذا الترتيب لنفس النظاـ الذي خضع لو بحيث ي ترتيب جمل الف رة -جػ
فالجممة ابولى تميد لمفكرة التي تعرضيا الف رة، وتحمل الجمل  –ترتيب الفقرة 

. وبيذا يستقيـ الوسطى أجزاء الفكرة، وتوضح الجممة اببيرة ممبصيا العام
 التنسيؽ وتسيؿ عممية الفيـ.

نني أتناوؿ الجممة والفقرة، إال مف المنطقي أف نتناوؿ الكممات قبؿ  الكمماات: -ج
وحديثي عنيا  –لكممات اوليا بعدىا ألنني سبؽ أف ألمحت إلى افثرت أف أتن

 اآلف مف قبيؿ استكماؿ ما سبؽ:
تتحمل  –إلى حٍد ما  –ل د ُوجد في كثير من المغات أن قميال  من الكممات 

 أننا نجد أف قمة ذلؾ أنو بالرلـ مف وجود كممات كثيرة في المغة إال ،عبء االتصال
أو أكثر مف  %82منيا ىي التي تتردد كثيرًا وتشيع في مواد القراءة وكتبيا بحيث تمثؿ 

 الكممات الشائعة في معظـ الكتب.

ف النسبة المئوية األعمى لمعظـ الكممات إوبصفة عامة نستطيع أف نقوؿ 
يادة بساطة المواد ولز الشائعة االستخداـ تحقؽ السيولة والبساطة في المادة المعممة. 

يمكن استبدال الكممات الصعبة بكممات تبتار من عدد الكممات ابكثر شيوعا  في 
 .في لغة المادة الدراسية بشكؿ خاص، كما أشرنا سابقاً و  المغة بشكل عام

ينبغي االلتفات إلى ما تبتص بو المغة العربية من ترادف وظالل لممعنى  كما
/ وكممة  "يرغب أو يحتاج أو يتطمع"كون بمعنى يمكن أن ت "يريد"فكممة مثل  –
 –يتيادى  –يسير  –يمشي )في سياؽ وصؼ حركة الجسـ أثناء السير  "يمشي"

 يتحرؾ ... إلخ(. –يتمايؿ  –يتقدـ  –يتمخطر 

ما يتصل ب صر الكممات ىذا وىناؾ مف عوامؿ البساطة في لغة المواد المتعممة 
وأف  ممات ال صيرة أسيل من الكممات الطويمة،أن الكفمقد أثبتت األبحاث  – وطوليا

ىذا  –أسماء الذات أسيل من أسماء المعاني  وأن ابسماء أسيل من ابفعال،
باإلضافة إلى ضرورة أف تكوف الكممات مناسبة لمموضوع ومعبرة بدقة عف المعنى 

 ومساعدة عمى نموه مع تقدـ المادة.
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 توصيااات
غة العربية ينبغي أف تختار المفردات في ضوء عند تأليؼ الكتب التعميمية بالم .8

معايير الضرورة واأللفة والشيوع والحسية والداللة المباشرة، واالعتماد عمى 
 قوائـ المفردات والتراكيب الشائعة بشكؿ عاـ، وبشكؿ خاص في كؿ مادة.

 ،نحو الوظيفية ،أف تتجو كتب تعميـ المغة العربية خاصة كتب تعميـ القراءة .0
ف تقدـ كؿ ما يمكف أف تقدمو مف كممات ومفاىيـ ومصطمحات المواد بمعنى أ

األخرى، وأف تدرب التالميذ عمى قراءتيا وفيميا حتى يسيؿ استخداميا 
 وظيفيًا في موادىا األصمية.

والبحث عما  ،مراجعة الكتب التعميمية لممواد المختمفة مراجعة لغوية أسموبية .3
ريؽ االستشياد وضرب المثاؿ .. يوضح المعاني ويبرزىا ويجسميا عف ط

 إلخ.

تحديد المصطمحات والمفاىيـ والمدركات األساسية لكؿ مادة، والبحث عف  .4
تراكيب، أو بالشرح والبرىنة والتدليؿ، أو  أو سواء كاف مفردات ،مقابميا العربي

كما يمكف معالجة الكممات الجديدة  – "Transliteration"في النياية باستخداـ 
ية في ىوامش الكتب أو في التدريبات، وأيضًا معالجة معالجة لغو 

المصطمحات التي ال مقابؿ ليا في العربية مف حيث المصطمح بالتفسير في 
 اليامش.

 أف تأخذ لغة النصوص في الكتاب بقوانيف التعمـ مثؿ: .5

 )الصياغة بمكثر من أسموب(.التكرار والتعزيز  -
 )السيولة والتشويق(.الدافعية والحفز  -

وحدات داللية  تيسر الفيم  –)بساطة الفكرة ج وتجزئة الصعوبات التدر  -
 تجزية ابفكار في ف رات صغيرة(. –

 )الفيم واالبتزان واالستدعاء والتطبيق والتجديد(.نقؿ أثر التعمـ  -
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واستخداـ  –وقياس الرصيد المغوي كمًا وكيفًا  –تجنب األخطاء المغوية  .6
ر والوصؼ والشرح والتفسير والبرىنة أساليب تعبيرية مختمفة كالسرد والحوا

 وضرب المثاؿ والمواقؼ ... إلخ.

. و ةػتجنب المجاز والترادؼ واألساليب األدبية الرفيعة، والمقدمات اإلنشائي .7
 ـ المغة المباشرة إلى المعمومة العممية أو الرياضية ... إلخ.استخدا
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 الحداثة إشكاليات وبعض العربية المغة
 

 )*( سعد يوسف أحمد .د
 

 ييف يبالتال أكاديمية، مداخمة منيا أكثر – التعبير صح إن – يرأ مداخمة ىذه
 في العربية الفصحى تواجو تحديات وتطرح إجابات، يتعط مما أكثر تساؤالت تطرح
 مما أكثر القمق تثير بماور  مجابية، وآليات تصورات تضع مما أكثر المعاصر واقعنا
 القضايا من العديد تتأمل مداخمة ىي األحوال كل فيو  الطمأنينة، عمى تبعث

 ومن الحداثة، إشكاليات بعضب وتأثره وتأثيره الفصحى ىذه مع تعاممنا بنيج المرتبطة
 نيات صدق من وواثقاً  منفتحًا، يكون أن لو نرجو عام نقاش لدوائر إثارتيا المؤكد
 .تعصب أو تعال دون ىويتنا، صالبة ومن الطرح

ن معناىا، حول نختمف لن مسممات من مداخمتنا تنطمق البداية فيو   اختمفنا وا 
 : عميو تنص ما معايير حول
 تتوارثيا كمقتنيات ،معيا التعامل يمكن اً جامد اً ثابت معطى ليست المغة نإ 

 تنفعل حي ئنكا ىي بل الشعر، من بأبيات فييا والتغزل تمميعيا أو األجيال،
 وتفاعالتو، التاريخ لمؤثرات وتخضع بيا، الناطقة والمجتمعات البشر بحال

 أن يمكن تزدىر أن يمكنيا وكما تندثر، أن يمكن تنمو أن يمكنيا كماف بالتاليو 
 مع نتفق السياق ىذا فيو  تتيبس، أن يمكن تتجدد أن يمكنيا وكما تضمحل،
 المغات بين منزلتيا و أىميا، بغمبة لمغةا غمبة نإ"  خمدون بنال المغوي القانون
 ." األمم بين دولتيا لمنزلة صورة

 أو ،بيا الناطقين فكر تطور مع التجاوب عن عجزت ما إذا وتشيخ تذبل المغة نإ 
ذا جامدة، قوالب في الفكر ىذا تعميب إلى أدت  أمام الصمود عن عجزت ما وا 

 ألسنة عمى وقواعدىا تيامفردا تبقى أن في وفشمت الواقع وتغيرات تحوالت
 لغة أصبحت ما إذا آخر بمعنى أو االجتماعية، مواقعيم كانت أينما أصحابيا

 . ومعانييا وحروفيا قواعدىا بغير يتكمم شعبيا بينما" نخبة"

 القاىرة.–باحث في المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية  )*(
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 غراء وىم من التحرر عمى القادرة ىي الحية المغة فإن بالتالي  وااللتزام القداسة وا 

 ألسنة عمى وتمقائية سيولة في يوتجر  ،جددلمت مةقاب فتصبح مخزونيا مع يالكينوت
 القادرة ىيو  ،بو ويشعرون يفكرون عما معبرة ،اليومية حياتيم في بيا الناطقين

 . بيا الناطقين أفكار بين االجتماعية الفوارق إزالة عمى

 والفمسفة المنطق بين ما والشعوب األمم اتلغ حالة رصد زوايا تتعدد سبق ما لكل 
 يكون أن ينبغي قضاياىا معالجة أمر فإن بالتالي المغة، وعمم والسياسة واالجتماع

 . الفنيون يحتكره أن دون التخصصات ىذه لكل مشتركاً  ىماً 

 عنو حدثنا كما (المندثرة الغرب فصحى) الالتينية مصير نراجع السياق ىذا فيو 
 تعرضاً مس فيقول ،"األوروبية النيضة عصر في الفكر ثورة" كتابو في عوض لويس

" الالتينية" الفصحى المغة عمى الشعبية الميجات انتصار وىناك": العصر ىذا تحوالت
 عام ألف بعد والعقل، القمب ثمار الخصبة باآلداب  مزدىرة حية لغات إلى وتحوليا

 ترجمة موجر   الشعب، لغة وخنق والعموم والفنون اآلداب قتل الذي ،الكنسي العقم من
 من لمماليين وتفسيرىا الدين نصوص فيم الكينة يحتكر حتى إلييا المقدس الكتاب
 وبوكاشيو، وبترارك يدانت أدب في أينعت التي الشعبية المغات ىذه. المؤمنين بسطاء

 مقدمة الفصحى الالتينية عمى انتصارىا كان األخرى، األوروبية اآلداب في ونظرائيم
 وفيميا دينيا نصوص قراءة في الجماىير أشركت ألنيا ،الديني اإلصالح حركة زمةأل

 قراءة في الجماىير أشركت ألنيا الديمقراطية قاعدة اتساع الزمة ومقدمة ومناقشتيا،
 كانت ألنيا الصفوة، إال يفيما ال كالتعاويذ كانت أن بعد والسياسة القانون نصوص
 ".الفصحى الالتينية في محنطة

 مصير نفس ىو نيكو  أن يمكن العربية الفصحى مصير بأن القول ونخشى
 معيا تعاممنا منيجية وخطايا عيوب تجاىل عمى اإلصرار ىذا مع الالتينية الفصحى

 وسياسية، اجتماعية ظاىرة كونيا عن والتغافل( التعميمي الحقل داخل وبخاصة)
 وجيل عمييا المتآمرين عمى الموم إلقاء مع الفنية جوانبيا عمى بالتركيز واالكتفاء
 : يمي ما أبرزىا العوامل من جممة العربية لمفصحى سموتر  مصير بيا، العامة

 تختزل والذي بالدين، ربطيا لتأكيد القرآن، لغة ىي العربية المغة نإ مقولة ترويج -2
 كل رقبة عمى مسمط سيف المقولة لتصبح تقريبًا، العربية اليوية عناصر كل عنده
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 حالة وخمق رىا،مسا بتصحيح يطالب أو بالنقد مخزونيا من االقتراب يحاول من
 لغتو، إصالح خالل من العربي العقل إصالح مطالبات إزاء والريبة التوجس من
 عمى قداسة ييضف أن شأنو منبين متغير المغة ومطمق الدين  الربط فيذا

 االجتماعي الواقع يصنعو متغيراً  - لغة كأي – كونيا مع ىفتتنا العربية الفصحى
لى تعثر محاوالت التقريب بين الفصحى إ ييؤد كما تفاعالتو، بكل السياسي

جبران خميل جبران  بينيم ومن كثيرون بيا نادى والتي ، النخبوية والعامية "الشعبية
حين نظر إلى مسألة الفصحى والعامية نظرًة وسطًا، بدا فييا تأثره بنظرية "النشوء 

العشرين،  ن التي كانت موضع أخذ ورد في الربع األول من القرنوِ واالرتقاء" لدارْ 
 ولكنيا ال ،إذ قال: "إن الميجات العامية تتحور وتتيذب، وُيْدَلُك الخشن فييا فيمين

مصدر ما ندعوه فصيحًا من الكالم  -الفصحى-ولن تغمب ويجب أال تغمب ألنيا 
ويستطرد " إن المغات تتبع، مثل كل شيء آخر،  ،ومنبت ما نعده بميغًا من البيان"

الميجات العامية الشيء الكثير من األنسب الذي سيبقى،  سن ة بقاء األنسب. وفي
ألنو أقرب إلى فكر األمة، وأدنى إلى مرامي ذاتيا العامة، قمت: سيبقى، وأعني 

 ىل نتساءل بالتالي ،بذلك أنو سيمتحم بجسم المغة ويصير جزءًا من مجموعيا"
 ونحوىا وتراكيبيا يالمفردات الناس ليجر سبباً  والقرآن القرآن لغة بين الربط ىذا كان

 ابتذال تعادل مبتذلة مفردات عن والبحث الذنوب، وارتكاب الكفر خشية وصرفيا
النخب المتحمسة لمفصحى لمغة  ازدراء يعتبر وأال أفكارىم، ويصنع يشعرونو واقع

  المؤمنين لممارسات الكافرين؟ الزدراءالجماىير الدارجة ىو المعادل 

 من والفصحى العامية بين لمتقريب محاولة أية من والمذعور الحذر التعامل  -3
 يشبو تصور فثمة أخرى، ناحية من األجنبية والمغات العربية وبين ناحية،

 وأن ،القرآن صفاء صافية تبقى أن ينبغي العربية لغتنا بأن القيرية الوساوس
 الميجات أو المغات من غيرىا وبين بينيا الواقع احتياجات تفرضو الذي التيجين

 جبران رآه ما يتجاىل موقف وىو اإلسالم، وعمى العربية اليوية عمى تآمر ىو
 تمتحم أن يمكن العربية المغة عن الغريبة المفردات بعض أن من جبران خميل

بطريق المجاز واالشتقاق والنحت. فال جناح أن يعرب المفظ " وذلك بجسميا
نا من أىل العربية األعجمي، كما يفعل أىل أوروبا بمغاتيم، وكما فعل من سبق



 

 

 

 

 

266 

 

فقالوا: اإلبريق والطشت والطبق والياقوت والبمور وكميا فارسية. والفردوس والبستان 
 .والقنطار والقنطرة وكميا رومية" والقسطاس

تعويد الشعوب العربية عمى الفصل بين لغة الكالم العامية ولغة الكتابة الفصحى   -3
ما يحياه ويشعره بصدق  بين العربيشخصية المواطن  الزدواجيةىو تعزيز 

أن يقولو بتكمف وافتعال، ألم يحدد ىذا الفصل بين المغتين  ينبغيوعفوية، وما 
تحياه  الذييتجاىل الواقع المرير  الذي، العربي السياسيمعالم ومضامين الخطاب 
فصحى بميغة عن واقع مطبوع عمى "كروت بوستال  فيالشعوب، ليكتب بداخمو 
عاميتو توقًا لمصدق  فيعنو ويغرق  العربيالمواطن ممونة والمعة" فينصرف 

فينعزل عن  السياسيوالعفوية وىربًا من طالسم الخطب المكتوبة، بل ويقر بجيمو 
 بنت ىي غريبة وتعبيرات كمماتالمشاركة الفعالة، ويروح يبتكر من عاميتو 

 يتساوى أحداث من يعايشو عما ومعبرة سريعة اتصال أدوات إلى الحاجة
 . بو ويعبر ينطق ما وتخبط غموض مع وتخبطيا اغموضي

" الدين" مع ذلك عمى تقدر ال لكنيا" السياسة" عن تنصرف قد العربية الشعوب  -4
 فصحى صعوبة عقبة فتدفعيا خطايا، بال دنياىا تحيا أن تسعى خاللو من الذي
 األصول بين الوسطاء بدور يقومون ممن لدعاةا إلى المجوء إلى الديني التراث

 االستنارة بين ما بتنويعاتو الديني الفكر موجات فتتوالى العامة، ومدارك دينيةال
 الذي الجينمي التحالف عن ناىيك والجيل، والعمم والتشدد، والتسامح والظالمية،

 الحاكمة، االستبدادية النظم وبين الدعاة ىؤالء تيارات بعض بين ينشأ أن يمكن
 يمتمك أن دون السياسي االستبداد مطرقة نبي محشوراً  نفسو العامية مواطن ليجد

 يركز وراح الدين، بمغة جيمو استثمر ديني خطاب وسندان لمجابيتو، الالزم الوعي
 بل ره،يخت لم واقع تجاه الذنب ومشاعر الخطيئة أحاسيس من بمزيج تعبئتو عمى

 دول تفسح ألم اهلل، شرائع عن والبعد اإليمان ضعف بسبب ذلك وليةؤ مس ويحممو
 في ساىم كينوتاً  اإلسالم عمى أضفوا ممن ليؤالء الفضائيات عروش الستبدادا

 . العتيقة التراث بفصحى العامة جيل تأسيسو

 المغات ضد متعصباً  موقفاً  أفرز ،ولغةً  ىويةً  ،العربية عمى التآمر من التوجس -5
 عمى أجنبية ليست العربية الفصحى وكأن المعاصر، العمم تنتج التي األجنبية

 الكتابة لغة إلى المعتادة الكالم لغة من ينتقمون وىم بالتعميم العيد ثيحدي
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إلى  باإلضافة المغات من عدد أكبر أوالدنا لتعميم الدعوة من وبدالً  المتعممة،
( ماناً أ واألكثر األقصر الطريق حيث) العموم تعريب إلى الدعوات كانت لفصحى،ا
 يتكو ن وتعميمي عممي نوتكي ظيور عن تطبيقيا يسفر أن يمكن دعوة ىيو 

 إنتاج مصدر بين الوسطاء بدور نفيقومو  األصمية، العمم بمغة يممُّون ممن رجالو
 فيما وأخرى الدين، يخص فيما مرةً  ،جديد من االعتمادية لتتعزز ودارسيو، العمم

 .السياسة في القرار اتخاذ يخص فيما قبل ومن العمم، يخص

 شبابنا مشاىد وتأمموا نفسيا، العربية بالمغة أضر قد األجنبية المغات تعميم إىمال -6
 يمارسون موى الحاسوب أجيزة شاشات أمام ليا جنس ال لغةً  يستخدمون وىم

 ومشاىد األجنبية، المفاتيح لوحة بحروف كتبت عامية بمفردات المكتوبة الدردشة
 شاىدالم من وغيرىا بالعربية، مكتوبة أجنبية أسماءً  تحمل التي المحالت الفتات
 المغات تعميم إىمال اءجرّ  من العربية المغة أصاب الذي الضرر حجم تؤكد التي

 األجنبية والمغات العربية استخدام عن عاجزة جماىير النتيجة فكانت األجنبية
 .    المناسبة السياقات فيو  يحتاجون وقتما بكفاءة

 لمفصحى، صبتع في والمتحمسين ،"التكنوقراط" من العربية المغة خبراء تجاىل -7
 إدراك عن عجزىم إلى أدى ، األمر الذيوسياسية اجتماعية ظاىرة المغة أن حقيقة
خميل مطران بأن  يعمن ألم العربية، الفصحى ومصير العربي التشرذم بين العالقة

ستبقى ما بقي اختالف الزمان والمكان، وما دامت  -أو: المغى-"المغات العامية 
ن تتوحد المغة العربية مجتمعة كميا في الفصحى أو في ال تتوحد الدول العربية، فم

ثم عاد ليؤكد بأن " ىذا االختالف عينو ىو الذي كان، وسيكون أكبر  ،العامية"
أن نتساءل ىل  وينبغيسبب لمعناية بالفصحى وتعميميا بين طبقات المتعممين" 

 ربيالعالقائمة المتعالية عن االشتباك مع الواقع  ،نفس الفصحى ىيستكون 
تكمف لمتعبير عن الواقع المرسوم عمى "كروت البوستال  فيوالمصاغة  ،المعاش

أم فصحى حياتية تتجاوز الفجوة بين الشعوب والنخب، وتعبر بصدق  ،المصقولة"
طالقة وحرية التعبير عن حياة المواطن العام بأوجاعو وآالمو وىمومو، وتمنحو 

المتشددة المساىمة  المحافظة صحىنفس الف ىيافتعال، وىل ستكون  عن ذاتو بال
عادة إنتاج الحالة العربية الراىنة بكل تشوىاتيا  في  غياب ماليين فيحراسة وا 

أم فصحى قريبة من العامة تسمحيم بشكل مباشر وبدون  البسطاء، من األميين
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ىذا السياق عمينا  فيارتقاء واقعيم وأنماط تفكيرىم. و  فيفعال يسيم  بوعيوسطاء 
نو دائمًا إبل  ،يا يقولو عمماء اجتماع المغة بأنو ليس ثمة فعل كالم فردأن ندرك م
كممة ننطقيا تولد بتفاعل مع جميور نتخيمو داخل أذىاننا، قبل  أيوأن  اجتماعي
ن المغة إىا عمى اإلطالق، ومن ثم فؤ يسمعيا أو يقر  حقيقيجميور  أيأن يوجد 

طبيعتيا الحقيقية  فييديولوجية إ، وأن العالمات المغوية جماعيتقوم عمى تحاور 
 وقد أنشأتيا المصالح االجتماعية ذات التوجيات المختمفة.

 كمبنى المغة مع التعامل بين الفرق العربية الفصحى أمر عمى القائمون يدرك لم -8
 عمل وكل، لفنو والتعجب لمشاىدتو والتجوال السياحة فعل معو نمارس عتيق يأثر 

 بين واتصال تواصل كأدوات معيا والتعامل جوانبو، قفو  من الغبار إزالة ُحر اسو
 جاك قالو ما مع متفقاً  محمود نجيب يزك ينبينا السياق ىذا فيو  والواقع، البشر
 ال وكما ،األدبي التراث في نراىا كما العربية المغة إن: "العرب عن كتابو في بيرك
 عالقة ترى تكاد الف الناس، دنيا إلى تنتمي أال توشك كثيرين، عند دمختست تزال
 بيا عامية لغات خمق إلى بيا نيالمتكمم دفع مام العممية، الحياة مجرى وبين بينيا

 تراثنا في الفصحى تكن لم" نجيب ويستطرد  ،"اليومية حياتيم نؤو ش يباشرون
 بحياة المتصمة لمثقافة وسيمة وال ،األرضي العالم بمشكالت اتصال أداة األدبي
 يشبو ما أو السماء في ومحي  الذي لمفن مجاالً  كانت بل وأزماتيم، الناس
 الكاتبون، لنا يصورىا كما الفكرية دنيانا بين فسيحة فسيحة فالفجوة.... السماء
 عمى القائمون إلييا يفطن لم رسالة" المكابدون يكابدىا كما الشعورية خبراتنا وبين
 .رَىقةالمُ  التعميمية مؤسساتنا داخل وتعميميا العربية المغة أمر

 :العربية تعميم في جيةغو بيدا خطايا

 العربية؟ الفصحى مصير تحديد في التعميمية مؤسساتنا تمارسو الذي الدور ما
 ىذه تمارسيا - سبق ما عمى ترتبت – أخطاء ال خطايا عن لحديثإلى ا ينقمنا سؤال

 والنتيجة ىويتنا، عمى والحفاظ عمييا الحفاظ بزعم العربية تعميم سياق في المؤسسات
ليكم العربية، والفصحى المتعممين بين الفجوة تعميق من مزيد  :النماذج بعض وا 
 :والقضايا الفنيات بين العربية المغة تعميم -1
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 ممارسات حول لميونسكو، قدمت لمباحث دراسة واقع من) العربية المغة كتب
 حول عموماتبالم مزدحمة(  مصر في األساسي التعميم سر مدا داخل موالتعم التعميم
 خالل من مياراتيا الطفل إلكساب الغالب في وتسعى العربية المغة وقواعد فنيات

 التراجع غاية في الثقافية المضامين مستوى عمى نجدىا بينما المتنوعة، التدريبات
 باإلضافة بالطفل، المحيط الواقع وتحديات مشكالت مع االشتباك وعدم واالنسحاب

 التدريس طرق عمى انعكس ما وىو ىامة، تفكير ميارات سابكإ في اتياإمكان فقرإلى 
 : يمي ما الحكم ىذا برر وقد محتوياتيا، مع  والمعممون المعممات تتبعيا التي

 من تخمو موضوعات حول ويدور ومكرورة، ومغمقة ساكنة مضامين يقدم الكتاب  -
 خيال مع لالتعامإلى  ويفتقر ،والمعاني األفكار بين والتضاد والجدل الصراع
 العصفور قصة) المستيمكة األفكار نفس حول تدور موضوعاتو وتكاد بل الطفل،
 والصياد، والعامل الفالح وأمجاد المتجول، البائع من والتحذير طفل، لشباك الزائر
 من يقرب ما منذ الصف بنفس كتبنا احتوتيا التي واألفكار المعاني نفس ىي

 بما الزمن تجاوزه قد تقميدي سياق في دار لممين تعرضو حتى( عاماً  خمسين
 القضايا من العديد إزاء صمتو عن ناىيك العمل، عالم عمى تطورات من استجد

 حقوق بقضايا وعيو وبتنمية لمطفل المدنية بالتنشئة المتعمقة تمك مثل ،المعاصرة
 إلى التحول لعصر مالئم مواطنة نمط بتشكيل المعنية القضايا وكافة اإلنسان،

 . المواطنين مشاركة أساليب وتفعيل العامة الحريات واحترام قراطيةلديما

 داخل والمزارع نو والفالح والمصانع والعمال والمالبس والحجرات والبيوت الشوارع  -
 يعشش الذي  التمميذ واقع عن مغتربة بالتاليو  ،والمعة براقة تبدو المرفقة الصور
 بسينما تذكرنا البيت، داخل وربما سةالمدر  وخارج داخل محيطو أرجاء بين القبح
 عمى المشيد عناصر كل نظافة عمى الحرص حيث الواقعية تيار ظيور قبل ما

 مشكالت مع االشتباك ييم وال واقعو، عن والمأخوذ المسحور المتفرج أمام الشاشة
 "بوستال كروت" عمى الواقع لمطفل تقدم المدرسية الكتب من النوعية فيذه الواقع،
 .يصنعو كيف تعممو أن دون

 فنيات لو تقدم ىيو  كبيرًا، باعتباره الطفل مع الكتب فيو تتعامل الذي الوقت في  -
 من تتطمب ال وسطحية بسيطة بموضوعات تستعين بصرامة، المغة وقواعد
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 الطفل يعمم أن يريد الكتاب وكأن الروضة، طفل لدى ما سوى التفكير ميارات
 أشارت قد وربما عميق، بشكل يفكر كيف ممويع أن قبل صحيح بشكل  يقرأ كيف
 ربطنا لو إذ اإلنجميزية، المغة تعميم مجال في ذلكإلى  المصرية الدراسات بعض
 األدنى الحد أن فسنجد كالقراءة األساسية المغة ميارات بإحدى التفكير ميارات

 عنىالم فيم عمى المتعممين قدرة في تنحصر والتي المفظية القراءة في يتمثل منيا
 من القراءة أثناء فقط المتعمم عنو يعبر والذي لمنص المفظي المباشر األساسي

 فيو، المذكورة التفاصيل و المعمومات وتحديد لمنص، األساسية الفكرة تحديد خالل
 الزمني والترتيب السببية العالقة كتحديد سياقو في الظاىرة العالقات وبعض

 تنمية ويتجاىمون القراءة حصص في نايمعمم معظم عميو يركز ما وىو ألحداثو،
 القراءة و االستنتاجية، القراءة: في تتمثل والتي لممتعممين العميا التفكير ميارات
 . اإلبداعية والقراءة, الناقدة

 : والتعبير اإلنشاء بين العربية تعميم -2

 مقرر" من العربية مدارسنا داخل المقرر ىذا سما تغيير من الرغم عمى 
 تدعم زالت ال الشائعة وجيةغالبيدا الممارسات أن إال ،"التعبير مقرر" لىإ" ءاإلنشا

( ونحوياً  إمالئياً ) المغوي بالبناء فالعناية أخالقيات، من تكرسو ما بكل اإلنشائية
 والزالت عنو، المعبر الواقع أو بالمعاني كافية أو موازية عناية دون المشيد تتصدر
 دون يكتبون؟ وكيف يكتبون؟ ماذا ألبنائنا نحدد نحنو  مصوبة والتعبئة التوجيو أسمحة
 بعض وتدور ذاك، أو الموضوع ىذا تجاه ومشاعرىم الخاصة وأفكارىم لمواقفيم نظر

 إلى تحو ل عربية لغة معمم حول المصرية المدارس حدىإ داخل وجيةغالبيدا الوقائع
 ال تعبير) المقرر جعل عمى التمميذات من واحدة أصرت  عندما لحظة في ُمخبر
 تبميغ سوى المعمم عمى كان فما والسياسيين، الساسة بعض تنتقد وراحت( إنشاء

 بل الطالبة ترسيب فقررت األمن من أكثر أمنية التعميم وزارة وكانت األمنية، الجيات
ذا يا،فضور   العربية المغة تعميم إسيام كيفية فجة بطريقة توضح الواقعة ىذه كانت وا 
 عن التعبير في التالميذ حق يصادر حين المدمرة الطريقة بيذه المواطنة تشكيل في

 اغتراب عوامل من عامالً  التعميمي النمط ىذا يصبح كيف كذلك تؤكد فإنيا أنفسيم،
 .  واقعيم عن منيا يتعممونو ما واغتراب الفصحى، لغتيم عن تالميذنا
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 : المشاعر مصادرة إلى الفكر مصادرة من-3

 مفرداتيا وعمى عمييا الزمن عفا قديمة بقصائد "نصوصال" كتب أغمب تطالعنا
 كمما أنيا اعتبار عمى أقدميا عن البحث في المؤلفون يتسابق وربما األعم، أغمبيا في

 الفصحى مفردات مع التعامل خمفو موقف وىو) قيمة أكثر كانت الماضي في توغمت
 يفرع عنوان ييأت النص عرض وبعد (إنساني تواصل مفردات ال متحفية كمقتنيات

 قمعية مصادرة في النواحي ىذه التالميذ عمى ممىتُ و  "النص في الجمالية النواحي"
 أن دون حفظوه ما يكررون التالميذ فيروح ذاك، أو الفني المنتج ليذا تمقييم لكيفية
 لغتيم من مواقفيم في القير ىذا يفعل ماذا ولنتخيل يفيموه، أن دون وربما وابيشعرو 
   وأخالقيم؟ بوجدانيم  الموقف ىذا يفعل ماذا قبل ومن ىويتيم؟ مركز

 :ما دين أصحاب لغة إلى أمة لغة من -4

 بالعديد مقرراتيا دشح إلى اإلسالمي الدين خمفية عمى العربية المغة تعميم ييؤد
 اختالف عمى ،التالميذ كل عمى تفرض التي النبوية واألحاديث القرآنية النصوص من

 العرب المواطنين من دينياً  اآلخرون يقبمو أن يمكن أمر وىو ،يافظوح تيادراس أديانيم

 لكن الفصحى، استعمال تجويد عمى تعمل وتالوتيا القرآن نصوص أن اعتبار عمى
 :بالفعل حادثة تكن لم إن الحدوث، محتممة أخرى جوانب لألمر
 المغة مقرر استغالل إلى المؤلفين من الخبثاء المتشددين ببعض األمر ييينت قد  -

 والمفاىيم األفكار  من العديد باطنو في ييخف الذي طروادة كحصان العربية
 الدين أصحاب لغة وكأنيا النياية في العربية المغة لتبدو المتشددة، والتوجيات
 .األمة أبناء سائر دون فقط اإلسالمي

 األولى من كان معاصرة وأدبية ثقافية منتجات من المقرر ىذا كتب تفريغ يتم قد -
 بين األدبي الذوق لتنمية العربية، إلى مترجمة أو بالعربية كانت سواء ليا التصدي
 .أبنائنا

 الديني ال اإلبداعي جانبيا في العربية الثقافة معرفة من التالميذ يحرم بالتالي  -
 كوكبيم معيم تقطن أخرى شعوب ثقافات عمى طالعالا من ويحرمون فقط،

 .اإلنسان خصائص وتقاسميم األرضي
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 ىي التي) والنصوص القراءة مقررات احتشاد ييؤد قد ،فني تربوي جانب وعمى -
 المفردات ذات األحاديث أو اآليات من بالعديد (إسالمية تربية مقررات ليست

 .واالستظيار والحفظ كالتمقين منيا لمتخمص نسعى تعميمية آفات تعزيز إلى الصعبة،

 :الكتابة ولغة الكالم لغة بين القطيعة-5

 البيت في كالميم لغة مع األطفال قطيعة تبدأ المدرسية العربية المغة كتب مع
 وعن عالميم عن غريبة تبدو والنطق لمكتابة لغة تعميميم ويتم األىل، ومع والشارع
 جةر االد بالمغة الجديدة المغة لشرح المعمم اضطرار من الرغم وعمى تواصميم، أدوات

 وكأنو) نفسو المدرسي الكتاب داخل الترجمة هىذ نمنع( الترجمة بفعل يقوم وكأنو)
 اغتراب من يزيد موقف وىو( العامية دنس من نقائو عمى نحرص كتاب مقدس

 داخل الكممة قراءة بين الفجوة لدييم ويعمق المتعممين، حياة عن التعميمي الموقف
 .   يفرير  باولو تعبير حد عمى الواقع، أرض عمى العالم وقراءة الكتب،

  :مشروعة تساؤالت
 القرن بدايات عند أغمبيا أثير وقد السابقة، القضايا تفرضيا تساؤالت ىيو  
 ثم نبدأ نياية، وال ليا بداية ال التي الحمقة نفس في ندور أن نار قد وكأن ،يالماض
 لذلك  اليونانية، األسطورة في سيزيف العربي العقل يشبو أال جديد، من ونعود نتوقف

 أكثر التأمل زمن يطول أال اهلل من نرجو ولكن لمتأمل، اياقض بل تصورات نطرح لن
 تساؤل من تنطمق تساؤالت  ،المتردي العربي واقعنا تغيير حركة في نبدأ وأن ذلك من
 بداية ىو الرسمية، لغتنا مع تعاممنا نيج "تثوير" بداية كونت أن إمكانية حول أكبر

 الدين في الوسطاء أسر من بيالعر  المواطن لتحرير وبداية شامل، مجتمعي إلصالح
 الكونية المتغيرات إلحاح ممحة باتت اإلصالح إلى فحاجتنا والثقافة، والعمم والسياسة

 واإلعالمية واالجتماعية والدينية السياسية المستويات كل عمى وذلك المتالحقة،
 في ةلممشارك الجماىير تدفع مؤثراً  طرفاً  تكون أن العربية لمغة يمكن فيل والثقافية،
 ىذه أوجدنا لو حدوثو يمكن أمر وىو المصيرية؟ القضايا من العديد حول العام النقاش
 تتالقى لغة اليومية، يميثوأحاد حياتيم في البسطاء بين لمتداول القابمة السيمة المغة
 والتسامح، التواضع من بقدر والفصحى والتيذيب الصقل من بقدر العامية عندىا
 ومن ،فيوالثقا اإلعالمي والخطاب ،الديني والخطاب ،اسيالسي الخطاب بيا فيصاغ
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 وساطات، وبال كينوت دون مضامينيا مع التواصل العربية الشعوب تستطيع خالليا
 : التساؤالت ىي وىذه
 من يقربيا بما والتيذيب لمصقل قابمة العامية تكون ألن المتاحة الفرص ما -

 فصحى لغةً  لينتجا تعالييا، من رقد عن لمتنازل قابمة الفصحى وأن تكون الفصحى؟
  ونتواصل؟ نفكر وبيا نكتب، وبيا نتكمم، بيا شعبية،

 دينيم أصول مع الناس تواصل أداة تكون أن المقترحة الشعبية لمفصحى يمكن كيف -
 التعصب؟ أو لجيالةقد يقودىم إلى ا ، ممادعاة وساطة بال

 حتى التشريعات، وسائر والدساتير القوانين صياغة لغة تكون أن ليا يمكن وكيف  -
قرارىا صياغتيا في المشاركة لمجماىير يمكن  النخب ىيمنة عن بعيداً  ،يوع عن وا 

 ىيو  بو، والتالعب العام الرأي واعتالء وتعميب صناعة في تتحكم التي السياسية
 . العامة مدركات عمى يتستعص لغةً  تستخدم

لى   -  العموم كتب ونشر فتألي في الشعبية الفصحى استغالل يمكن مدى أي وا 
 العربية؟ لمشعوب الذىني باألداء االرتقاء في لتسيم المعارف، وكافة والثقافة

 تمييداً  والفصحى العامية بين العالقة تطبيع في بدوره يقوم أن لمتعميم يمكن أال   -
 احتكاك لحظة منذ بينيما القطيعة يتعجل فال الشعبية؟ لفصحىإلى ا لموصول
 مع تعاممنا إذا وبخاصة المنطوقة، مفرداتيم عن أجنبية تبدو التي األم بمغتيم أطفالنا

 تدريبات وجود من المانع ما) مقدس مصحفك ال تعميمي ككتاب الكتاب ىذا
 عامية ترجمة وجود من المانع وما العكس؟ أو لفصحىا إلى عامي نص لتحويل
  .(مرة؟ ألول الطفل يستخدميا التي الفصحى لمفردات

 فيالثقا) القديمة العربي التراث كتب تحرير إلعادة ضخم بمشروع امالقي يمكن أال  -
 إلى العتيقة لغتو من ذاك أو النص ىذا معاني بو ننقل( السواء عمى منيا والديني

 منيجية من يغير أن يمكن أمر وىو ابتكارىا، في نأمل التي الشعبية الفصحى
 المغوي البناء مفردات بين الةبعد تركيزنا نوزع حين العربية المغة تعمم مع تعاممنا
 من بدالً  معيا، النقدي االشتباك القر اء يستطيع حتى قضايا، من يطرحو وما ومعانيو
 . القرآن يحفظ كما حفظيا

 بتعميم االىتمام وعمق مساحة بنفس األجنبية المغات بتعميم لالىتمام يمكن أال -
 ما طالسم من العربي لعقلوا العربية الفصحى انقاذ سبيل يكون أن العربية الفصحى
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 عمى ناءأبنا ذلك يساعد أال أجنبية، وال عربية ىي ال والتي ةىجين لغات من شأين
 تحريف؟ أو أخطاء دون ونويحتاج وحسبما مجاليا في لغة كل استخدام

 األفراد تعامالت في اعتمدت أن بعد( الشائعة العربية األخطاء) تعتمد ال لماذا   -
 العربي القاموس في تدرج وأن الميجور، أصميا من ياةوح حيوية أكثر وأصبحت
 اإلصرار من بدالً  الناس حياة من اقتراباً  أكثر لغتنا يجعل أمر وىو الجديد؟ بمعناىا
 لغتنا مع نتعامل أن شئنا إن ىذا المتاحف، كمقنيات الرفوف عمى معمقةً  تركيا عمى
 . ديني ال عممي بشكل

 المواطن لتحرير نسعى ونحن" العموم تعريب" أمر في النظر نعيد ان يمكن أال  -
رادتو، عقمو عمى الوصايا جيات كثرة من العربي  من تمّكنو بعد يستطيع وحتى وا 
 إنتاج مصادر مع المباشر التواصل األم، لغتو من تمّكنو قدر بنفس األجنبية المغات
 وصاية أو وساطة دون حر، أكاديمي نشاط في لحقو ممارساً أن يكون و  العمم،

 . والتعريب باالنتقاء القائمين
 قمنا كما لو نرجو عام نقاش لدوائر إثارتيا المؤكد من تساؤالت ىي النياية فيو 

 دون ىويتنا، صالبة ومن الطرح نيات صدق من وواثقاً  منفتحاً  يكون أن البداية، في
إلى  الوصول عمى والعمل القضايا ىذه مثل حسم بدون أنو ونتصور تعصب، أو تعال
 ،العربي شارعنا عن الفصحى غربة ستبقى المناسبة، واالستجابات المالئمة جاباتاإل

 ةاليجين المبتذلة المغات موجات وستتدفق والتحضر، العقالنية عن الشارع وغربة
 في والمتعممين، العامة من البسطاء بين والسيادة الييمنة صاحبة لتبقى والمقيطة
 الفصحى يتعال عمى يلغو  احتجاج مظاىر كأنياو  المتدىورة، اليومية الحياة تفاعالت
 . العام العربي الشأن يوترد ُحر اسيا وتزمت
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 لتعريباالنهوض بقضايا في دور المؤسسات الجامعية 
 نموذج معهد الدراسات واألبحاث لمتعريب في المغرب

  
 (*)أ.د. محمد بن موسى

 

ال يخفى أف المغة اإلنسانية كائف حي؛ تتطور تبعا لتطور مستخدمييا واألحواؿ 
مع ركب المحيطة بيـ. والمغة  العربية كباقي المغات ال تقؼ عند حد ، بؿ تسير 

المغات الحية في العالـ جنبا إلى جنب، وتأخذ مكانتيا المرموقة، وتمعب دورا ىاما في 
وىذا ىو سر ارتقاءىا عمى مر العصور؛ إلى أف  ،قضايا التي تمس الحياة اإلنسانيةال

صارت في عصرنا ىذا إحدى المغات الرسمية المستخدمة، سواء في المحافؿ الدولية 
ظمة األمـ المتحدة والمؤسسات التابعة ليا ودوؿ عدـ االنحياز أو اإلقميمية مثؿ من

 وغيرىا كثير. لمنفطوالمؤتمر اإلسالمي وجمعية الدوؿ المنتجة 
لقد ُعدَّت المغة العربية مف أغنى لغات العالـ في مفرداتيا، وأساليبيا، وجوانب 

ير العربية بالغتيا. كما أنيا اجتذبت عمى مر العصور العديد مف عمماء الشعوب غ
جادتيا والتميز فييا، مف خالؿ ما كتبوه في مختمؼ فروع العموـ والفنوف.  إلى تعمميا وا 
ولعؿ ىذا ما جعؿ المغة العربية تقوـ بدور كبير في تقريب أىميا بغيرىـ مف الشعوب 
األخرى عف طريؽ حركة الترجمة التي شيدتيا الحضارة اإلسالمية طواؿ عصورىا 

العربية بفخامة ألفاظيا ونصاعة بيانيا وجزالة كمماتيا وتركيبيا كانت  الزاىرة. إف المغة
لغة العمـ والفنوف واآلداب في العصر العباسي؛ يقبؿ عمييا األجانب لتعمميا 
ومدارستيا والبحث مف خالليا، كما كانت المغة المفضمة لكثير مف الشعوب 

ة اإلفريقية في ذلؾ الوقت. كفارس واألندلس وبالد البربر في شماؿ القار  ،واألجناس
ولقد انتقمت كثير مف المؤلفات والمصنفات إلى أوربا بالمغة العربية، وتـ نقؿ محتوياتيا 
ؿػوتمثؿ مضامينيا عف طريؽ الترجمة كما فع

 .المممكة  المغربية –الرباط -مدير معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب(*)
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ي والخوارزمي او كثير مف العمماء والمستشرقيف الغربييف مع ابف رشد وابف سينا والزىر 
 وابف النفيس وغيرىـ كثير.

مو مف نافمة القوؿ إف المغة العربية اليوـ وبإمكانات العصر الحاضر قادرة ولع
عمى أف تقوـ بالدور نفسو الذي قامت بو فيما مضى، وال أدؿ عمى ذلؾ مف المكانة 
المتقدمة التي أضحت تحتميا؛ فحسب بعض اإلحصاءات العالمية، فإنيا تسجؿ رابع 

بعد الصينية، واإلنجميزية واإلسبانية. وفي لغة في العالـ مف حيث عدد المتحدثيف بيا، 
إحصاءات أخرى أف العربية تحتؿ الصؼ الثالث. وتجدر اإلشارة إلى أنو فيما يتعمؽ 

ُتصنؼ التاسعة  –حسب إحصاءات أخيرة  –، فإف العربية اإلنترنتبالوسائؿ الرقمية و 
االتصالية  أو العاشرة؛ وخاصة بعد اتساع القاعدة العربية لمستعممي ىذه الوسيمة

 .  الجديدة، حيث أصبح عددىـ يزداد يوما بعد يـو

إف طموح التعريب الشامؿ لمواقؼ حياتنا الحديثة؛ يستحيؿ تحقيقو في غياب 
سياسة لغوية عامة ومتكاممة، ألف مشروع التعريب مدخؿ أساسي مف بيف مداخميا 

ع تصحيح نستطي ،بالدخوؿ منو ،المتعددة إف لـ يكف يشكؿ الباب الرئيس الذي
المعضالت المغوية في العالـ العربي. لكف عف أي تعريب نتحدث وعف أية عربية 
نتحدث؟ صحيح أف ال تنمية إال بالمغة األـ، لكف عف أية لغة أـ نتحدث، وعف أية 
تنمية لغوية نتحدث، في غياب تداوؿ ىذا األمر عمميا وموضوعيا، بعيدا عف 

 ألعمى المقيت؟المزايدات اإليديولوجية وعف التعصب ا
إف واقع حاؿ التعريب منذ العصور اإلسالمية األولى ىو أنو يتـ حسب الحاجة 

سمونيا في ير بمركب نقص أوعقدة األجنبي كما إليو بعفوية وتمقائية، دوف الشعو 
المشرؽ. أما في بداية عصر النيضة أواخر القرف التاسع عشر وأوائؿ العشريف، 

العربية استقالليا، أصبح التعريب أـ القضايا  خصوصا بعد أف استرجعت األقطار
حيث تجاوز الوضع المغوي، ليعانؽ ويتداخؿ مع أبعاد أخرى سياسية واقتصادية 
وثقافية واجتماعية ونفسية، ربطتو باليويات الوطنية حيث شكمت المغة والديف العمود 

 .الفقري والمرتكز األساس
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التطورات العممية الكبرى والمخترعات ولـ يمبث أمر التعريب أف زاد تعقيدًا مع 
الحضارية المتوالية، وما واكبيا مف مصطمحات أجنبية جديدة؛ إذ صار لزاما عمى 
العرب إيجاد المقابؿ ليذه المصطمحات، أو استعارتيا واستعماليا كما ىي، سواء في 

 مجاؿ التعميـ أو اإلدارة أو البحث العممي وما إلى ذلؾ. 
لمغربية بيذه األمور كميا منذ منتصؼ القرف الماضي ووعيا مف المممكة ا

ف كاف األمر  تقريبا؛ ُعدَّ التعريب مف أكثر القضايا أىمية وحساسية في اآلف ذاتو. وا 
ال يقتصر عمى المغرب فقط؛ بؿ يشمؿ العالـ العربي برمتو لكوف التعريب يمثؿ أـ 

سياسية والعممية، التي قد القضايا في عالمنا العربي؛ جراء ما يثيره مف النقاشات ال
يحكميا البحث العممي الموضوعي، وقد يطغى عمييا أحيانا كثيرة الخطاب 

 الديماغوجي والجدؿ العقيـ. 
والواقع أف المغرب قطع كغيره مف الدوؿ العربية الشقيقة، ومف خالؿ معيد 
الدراسات واألبحاث لمتعريب شوطا ال بأس بو في التعريب خصوصا في المياديف 

إلدارية والقضائية واالقتصادية واالجتماعية بوضعو لمجموعة مف المعاجـ حاولت أف ا
تقدـ المقابالت العربية لممصطمحات الفرنسية التي كانت تعج بيا ىذه القطاعات. كما 
حاوؿ أف يطرح بنظرة عممية مجموعة مف القضايا المرتبطة بالتعريب سواء مف 

طبيقية العممية. وقبؿ أف نتحدث عف معيد الدراسات الناحية النظرية أو مف الناحية الت
اث لمتعريب ال بد أف نقؼ عمى بعض المرتكزات التي تحكـ وتوجو العمؿ الذي حواالب

 قاـ بو زىاء خمسيف سنة.
 دعاوى التعريب بين التعميم والتخصيص -1

عرفت آراء النخبة العممية والسياسية والثقافية فيما يتعمؽ بالتعريب اختالفا 
وتنوعا. ولقد كاف ىذا االختالؼ يتفاوت بتفاوت مصالح وثقافة أصحابيا. كانت توجو 
ىذا االختالؼ في حقيقة األمر؛ عوامؿ اجتماعية واقتصادية ال يمكف غض الطرؼ 
عنيا. فأصحاب الرأي األوؿ يمكف نعتيـ بالمتعصبيف لمتعريب الكامؿ الشامؿ إذ في 

وقا أو مكتوبا بمغة الضاد وفي جميع رأييـ مف الممكف أف يكوف كؿ شيء منط
المياديف وفي جميع الحاالت بدوف استثناء، غير أف ىؤالء يكتفوف بالشكوى مف التآمر 
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عمى المغة العربية لغة القرآف الكريـ، وتضخيـ ىذا التآمر، دوف بذؿ أي جيود عممية 
مغة ناجعة لمنيوض بيا وفرضيا. أما أصحاب الرأي الثاني فيفضموف استعماؿ ال

العربية والفرنسية معا ألف في ذلؾ إمكانية لالطالع عمى أحواؿ الشعوب األخرى في 
وخاصة في ما يتعمؽ بالميداف  ،مختمؼ المياديف االجتماعية واالقتصادية والعممية

ولكنو بجانب ىذه المنفعة ىناؾ مضرة وىي أال تحسف عامة الناس العربية وال  ،التقني
الث فيتبناه كثير مف رجاؿ األعماؿ وأصحاب شركات التأميف الفرنسية. أما الرأي الث

إذ ال يروف فائدة في التعريب وربما حسبوه عرقمة  ،والتجار الذيف يتعامموف مع الخارج
ذلؾ مف التكاليؼ والصعوبات في تكويف  عمىلسير أعماليـ ومشاريعيـ، لما يترتب 

ة لمكتابة والمطبوعات وما وتدريب مستخدمييـ عمى العربية وشراء اآلالت الضروري
 إلى ذلؾ. 

إف الذيف ال يروف التعريب إال شامال وكذا أولئؾ الذيف يعتبرونو مستحيال 
خصوصا في المياديف العممية المتخصصة ومجاالت التجارة واالقتصاد تنقصيـ 

إما بسبب جيميـ بالمغة  ،النظرة المتعمقة لمسألة التعريب، إذ يعانوف مف عقدة النقص
بب مصالحيـ وارتباطاتيـ بالمراكز األجنبية التي تبذؿ قصارى الجيود مف أجؿ أو بس

غيرىا مف المغات  ـأكانت المغة العربية أسواء نشر لغتيا عمى حساب المغات الوطنية 
المحمية.  ىذا مع العمـ أف الدعوة إلى اعتماد التعريب وتجاوز عوائقو ال تتعارض مع 

ينيا الفرنسية واإلنجميزية واإلسبانية. غير أنو شتاف بيف إتقاف المغات األجنبية، ومف ب
التعدد المغوي المحمود في كؿ أمة، وبيف اتخاذ إحدى ىذه المغات بدياًل عف المغة األـ 

 التي ىي العربية. 
 الترجمة والتعريب انقطاع واتصال -2

غة إذا كانت الترجمة تعني نقؿ نص مف المغة العربية إلى لغة أجنبية أو مف ل
أجنبية إلى المغة العربية، فإننا ال نعني بالتعريب الترجمة والنقؿ مف المغة األجنبية إلى 
العربية، عمى حد ما يرى الكثير مف الباحثيف، كما ال نعني بو تعديؿ بعض الكممات 

عرابا، ولعؿ األجنبية وردىا إلى ما ينسجـ والنطؽ العربي صوتيا وصواتيا و  تصريفا وا 
ألستاذ العاليمي عندما قاؿ: "التعريب في عمـ المغة نقؿ الكممة األعجمية ه اىذا ما أكد
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جراؤىا عمى منياج العربية وأبنيتيا. ويطمؽ اليوـ خطأ عمى ما يرادؼ الترجمة".  وا 
واإلدارة والتدبير  (التكنولوجياوالتقانة )إف المقصود بالتعريب تدريس العمـ  

وبصفة عامة مختمؼ فنوف المعرفة  ،اضةوالتجارة واالقتصاد والفف والفكر والري
والتكويف، بػ"المغة العربية" بعد استيعابيا في لغتيا المصدر مف طرؼ باحثيف 
وأكاديمييف ومدرسيف عرب قادريف عمى التعبير بمغتيـ العربية عف ىذه الحقوؿ 
المعرفية بطالقة وسيولة، وقادريف عمى إيصاؿ جوىر وأساسيات ىذه المعارؼ إلى 

ميف والمكونيف، ال مترجميف وناقميف فقط، بؿ متأثريف ومنفعميف بما يقرؤوف المتعم
ويدرسوف. وبذلؾ يكوف التعريب عممية إبداع وابتكار وارتباط حميمي بالواقع اليومي 
لممجتمع العربي، ألف اليدؼ مف التعريب ليس ىو نقؿ المعرفة مف أجؿ المعرفة فقط، 

ال فوضع المغة العربية بالمقارنة مع المغات األجنبية األخرى سياف، ولكف اليدؼ ىو  وا 
تمكيف السواد األعظـ مف الناس إدراؾ جوىر العقالنية الحديثة ولب الحداثة 
التكنولوجية المعاصرة قصد فؾ العزلة الثقافية عنيـ، وىو عمؿ ليس بالييف، مما 

نما تتعدى ذلؾ يجعؿ العممية ال تتوقؼ عند حدود القرار التقني أو القرار السياسي، و  ا 
ثقافية وتاريخية، مما و إلى ضرورة أف يكوف التعريب حاجة اجتماعية وسياسية ووطنية 

يحتـ تعبئة حقيقية في كؿ األوساط، في أوساط الجامعييف األكاديمييف كما في أوساط 
 مختمؼ طبقات المجتمعات العربية.

التي أفرزىا النقاش  أف االختيارات المغوية  إلى وال بد أف نشير في السياؽ ذاتو
 ،تحدثنا عنو فيما تقدـ الذيجراء اختالؼ النخب العممية والسياسية والثقافية  ،العمومي

ولَّد في المغرب وفي العالـ العربي مواقؼ معادية لدور الترجمة، ويظير ذلؾ جميا في 
حذؼ عدد مف شعب الترجمة أو التخصص فييا، أو تدريسيا بوصفيا مادة كباقي 

رداءة الترجمات، وخمخمتيا لنظاـ المغة  ىالعممية األخرى، أو التركيز عمالمواد 
وتعابيرىا ومعانييا، أو كونيا ال تفي بالمضاميف األصمية، وال يمكف االستعاضة عف 

والتكويف المختص. ىذا إضافة  ىي بيا، إف توخينا الدقة في المعنقراءة النص األصم
 ىمف الغرب غالبا ما يكوف أيسر لمفيـ عمكوف التأليؼ في موضوع جديد وارد  ىإل

 القارئ مف النص المترجـ. 
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لى إوينضاؼ إلى ىذا صعوبة وضعؼ المصطمح المترجـ، وعدـ توحيده، وما 
ذلؾ مف أمور. كما أف ىناؾ صعوبة كبيرة في النيوض بالترجمة في وقت أصبحت 

أبناءىا بيا، مما يجعؿ  النخب السياسية والثقافية تفضؿ القراءة بالمغة األجنبية، وتكوف
المواقؼ مف الترجمة.  ى، ذات تأثير مباشر عممنيا السياسة المغوية، وخاصة التعميمية

ىذه الصعوبات أف المترجميف )ترجمة بشرية أو إلكترونية( ال يقدروف،  ىوتنضاؼ إل
رفع تحديات الترجمة.  ىقدر غيرىـ مف المترجميف المحترفيف في البمداف الراقية، عم

داننا تتسـ بالشح والركود لعؿ ىذه العوامؿ مجتمعة ىي التي تجعؿ الترجمة في بم"و 
في المجر،  519، وتجعؿ أربعة مترجمات سنويا لكؿ مميوف شخص، مقابؿ ىوالفوض

 في إسبانيا، ناىيؾ عف الجودة المطموبة التي يمكف اعتبارىا عممة نادرة.  929أو 
عمينا تصور عناية بالترجمة والعمؿ فمف خالؿ ىذه العوائؽ والتحديات يصعب 
الحواجز النفسية عنيا، وخمؽ  ورفععمى تأىيميا، دوف عناية وتأىيؿ لمغة العربية، 

توازف معقوؿ بيف االنفتاح عمى التعدد المغوي والوضعية االعتبارية التي يجب أف 
 تكوف لمغة العربية. 

 الثنائية المغوية  ومشكل االزدواجية -3
ة المحافظة عمى أصالتيا واجية ثراء فكريا عند النخبة الواعيإذا كانت االزد

فإنيا تعتبر بالنسبة لباقي الفئات في المجتمع مف خالؿ تغميبو لمغة مف  ،الثقافية
المغتيف لغة العموـ والحداثة؛ نظرا لما تتضمنو المغة الثانية مف قيـ حضارية وفكرية 

 وأدبية وفنية.
مغة الفرنسية في قطاعات حيوية عندنا في مف ىذا المنظور نفيـ سيادة ال

المغرب، باعتبار الرأي القائؿ إف الفرنسية لغة االنفتاح والتوسط بيننا وبيف المعارؼ 
الحديثة، والحاؿ أف المغة الفرنسية نفسيا تعاني مما تعاني منو العربية. إذ صارت 

منذ زماف. ىذا األمر الفرنسية تابعة لمغة اإلنجميزية. وقد أثار المثقفوف الفرنسيوف 
وأسمح لنفسي بأف أستعير مف ىنري كوبار قولو عف الفرنسية واإلنجميزية: "إذا كانت 
المغة الفرنسية قد رغبت، باسـ الكونية الثقافية، في أف تقصي المغة البروطونية، والمغة 

الكورسيكية، أو المغة  األوكسيطانية، والمغة الفالمانية، والمغة األلزاسية، والمغة الباسكية
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ذلؾ أنو باسـ كونية أكبر سيكوف مف حؽ المغة اإلنجميزية أف تقصي  مىفسيترتب ع
المغة الفرنسية مثمما يمكنيا أف تقصي كؿ المغات التي ما تزاؿ حية". إنيا المغة 

ما تزاؿ لغتنا لغة غير نافعة. ومف البدييي أال تؤىمنا ىذه الوضعية  بينماالنافعة، 
عولمة ولف تيسر عمى لغتنا العربية سبؿ االقتراب مف أشد لخوض غمار عصر ال

وسائؿ التكنولوجيا اتصاال بحياة الناس. ومما ال شؾ فيو أف في سيادة المغة الفرنسية 
مسا بالسيادة المغوية. بؿ إف األمر تجاوز الثنائية ليصبح تعددية )اإلسبانية، 

. ومف البدييي، نظرا لممكانة بؿ إف الفرنسية قد وطنيا الكثيروف منا…( اإلنجميزية
أف نعمؿ عمى تكريس  -فيي اآلف لغة العمـ ومواكبتو–التي صارت لمغة اإلنجميزية 
 .أولى عمميةالمغة اإلنجميزية باعتبارىا لغة 

 منهجية البحث في معهد الدراسات واألبحاث لمتعريب  -4
رصد  ى، إل1961منذ تأسيسو سنة  ،سعى معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب 

المشاكؿ الكبرى المطروحة في وجو عممية التعريب عمى المستوى الوطني. وكاف 
 يردىا في معظـ أدبياتو إلى النقط اآلتية:

ضعؼ المتف المغوي، خصوصا وأف الحضارة المعاصرة في تطور مستمر وتجدد  أوال:
 .دؤوب يسير بخطى سريعة دوف ممؿ أو كمؿ

عف مواكبة المعارؼ المتجددة العممية  ضعؼ المعجـ العربي، وقصوره ثانيا:
زالت األقطار العربية برمتيا عالة عمى المعاجـ القديمة، مف  والحضارية. فما

أمثاؿ "لساف العرب"البف منظور، و"القاموس المحيط" لمفيروزابادي وما إلييما. 
وما يصدر اليوـ في ىذا الباب ال يعدو أف يكوف اختصارًا لما جمعو المغويوف 

والمنجد لمويس المغة العربية بالقاىرة ماء كالمعجـ الوسيط الذي نشره مجمع القد
 .معموؼ

مشكؿ العمؿ االصطالحي والذي يمكف رده إلى أمريف، األوؿ ىو أف المصطمح  ثالثا:
زاؿ غير قادر عمى  مواكبة ما يجد مف تسميات، جراء المخترعات  العربي ما

عرفة. والثاني يرتبط بعدـ اتفاؽ العرب واالكتشافات في شتى مياديف العمـ والم
 عمى مصطمحات معينة، إذ ما زاؿ كؿ مجمع يدعو إلى ما يراه خبراؤه وباحثوه. 
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س، وعدـ تقديـ متف المغة وقواعد ضعؼ الكتاب المدرسي، وجمود طرؽ التدري رابعا:
النحو والصرؼ بما يقربيا مف الناشئة، ويسيميا عمى الفيـ واالستعماؿ. وىذا ال 

 يعفي مف ضرورة مراجعة القواعد وتصفيتيا وانتقاء األىـ واألفيد. 
ال يقتصر عمى مجرد إيجاد  ،مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ إف مشكؿ التعريب

األجنبية المتداولة، بؿ إنو يرتبط بأزمة التربية والتعميـ واإلدارة مرادفات عربية لمكممات 
 .واإلعالـ، وبواقع المجتمع في سائر شؤونو ومختمؼ مجاالتو

باعتباره  منذ إنشائو ،مف ىذا المنطمؽ عني معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب
توسيع  بالنظر في إمكاف إحدى مؤسسات البحث الجامعي التابعة لمتعميـ العالي،

غناء المتف المغوي، وتدارس مختمؼ المشكالت التي تعانييا المغة العربية. إف أوؿ  وا 
ظاىرة الحظيا معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب، ىي أف معاجـ المغة لـ تستوؼ كؿ 
المصطمحات المتوافرة في لغة الضاد. إذ ىناؾ الكثير مف المفردات المتناثرة في كتب 

القديمة لـ تدرج في المعاجـ، وتجميعيا يحتاج إلى  ااريخ والجغرافيالعموـ واألدب والت
وقت طويؿ جّدًا في العمؿ. وىذا ما حدا بالمعيد إلى جرد أكبر المعاجـ العربية 
المعروفة وتنسيقيا ضمف جذاذات جعؿ منيا منطمقًا أضيؼ إليو كؿ يوـ ما يتجمع 

اآلالؼ وىي التي استخمص منيا لديو مف جذاذات مصنفة تصنيفًا أبجديًا بمغت مئات 
 العديد مف المعجمات المختصة في بعض الفنوف. 

جيودًا حميدة فيما يخص  –وما زالوا  - كما بذؿ العامموف في ىذا المعيد
مسألة المصطمح العممي مف حيث وضعو وترجمتو وتعريبو وتوحيده. لقد كاف أوؿ 

اإلضافة إلى عدد كبير مؤسسة عربية تنشئ  قاعدة معجمية واصطالحية ضخمة، ب
مف المعاجـ االصطالحية القطاعية التي كانت تنجز إما بطمب مف مؤسسة مف 
ما باجتياد مف األساتذة الباحثيف  المؤسسات الرسمية الوطنية أو المنظمات الدولية، وا 

 في المعيد. 
ًً كما أف لممعيد اىتمام بإحياء التراث العممي العربي؛ إضافة إلى بعض  اً خاص َا

ضايا المثارة حوؿ الكتابة وتبسيط اإلمالء ودور الحرؼ العربي مف خالؿ المشروع الق
اهلل )العربية المعيارية المشكمة، الشفرة  رحموالذي أنجزه األستاذ أحمد األخضر غزاؿ 
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العربية(، وما إلى ذلؾ مف المسائؿ والقضايا التي أمضى الباحثوف في المعيد 
لحموؿ المناسبة ليا، إلى جانب العمؿ الجاد فيما السنوات الطواؿ في فحصيا وعرض ا

يخص سالمة المغة وتمكينيا مف القدرة عمى تمبية الحاجات الوطنية في ميداف العموـ 
 واآلداب والفنوف، وكذا متطمباتيـ في المجاالت التقنية المتطورة. 

 مشكالت تعريب المصطمح وعوائق توحيده  -5
ريب منذ تأسيسو، عمى وضع سياسة عممية عمؿ معيد الدراسات واألبحاث لمتع

وخطة واضحة ومحددة في تفعيؿ المشروع الذي أنشئ  مف أجمو، وذلؾ مف خالؿ 
النظر في المجيودات الحميدة التي تقوـ بيا الييئات والمؤسسات الميتمة بتعريب 
المصطمحات العممية والتقنية. لقد رصدنا مجموعة مف المحاذير ال بد مف تجنبيا متى 

ردنا النجاح لمسيرة التعريب ليس فقط في بمدنا بؿ في العالـ العربي برمتو، ويمكف أ
 سوء المنيج.و اختزاليا في محوريف كبيريف ىما: البطء 

أما مف حيث البطء فال يخفى أف ىناؾ تحديات كبيرة تواجو مسيرة التعريب، 
ة واالجتماعية، وما ينتج أىميا تأثير العولمة بكؿ أبعادىا السياسية واالقتصادية والثقافي

عف ىذا التأثير مف تحوالت كبيرة تتعدى مجرد إشاعة المعمومات، إلى فرض قيـ 
جديدة َيعمؿ عمى انتشارىا ما يجدُّ كؿ يوـ مف تطورات عممية ووسائؿ اتصاؿ حديثة. 
ومف خالؿ الوعي بيذا الوضع، يبدو واضحا أف المتف االصطالحي العربي ضعيؼ 

العالـ الغربي، إذ إف ىناؾ تفاوتا ظاىرا في عدد المصطمحات بيف مقارنة بما لدى 
قواميس المغات الغربية وقواميس المغة العربية، وبالتالي فإف ىذا المتف يعاني مف عدد 

نات كبير مف الفراغات التي تنتظر سدىا ومألىا. وينضاؼ إلى ىذا انعداـ المدوَّ 
 ية القديمة والحديثة.المغوية التي تسمح باستغالؿ األعماؿ المعجم

 
والالفت لالنتباه أف الييئات التي أنشئت مف أجؿ سد ىذه الفراغات ووضع 
المدونات التي تسمح بإنشاء المتف االصطالحي العربي المنشود والذي سُيَمّكف المغة 
العربية مف مسايرة المغات المتقدمة في العموـ والتقنيات، والحياة المعاصرة في كؿ 

مجاالت، تعمؿ بشكؿ بطيء جدا، وبصورة تجعميا ليس فقط غير قادرة المناحي وال
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عمى المحاؽ بركب تيار العولمة الجارؼ، بؿ ال تستطيع حتى أف تدرؾ ما ينقصيا مف 
  .مصطمحات

أما المحور الثاني فيظير مف خالؿ غياب منيج واضح وعاـ أثناء وضع 
في مجموع المصطمحات المصطمحات العربية. ويتضح ذلؾ بجالء مف خالؿ النظر 

التي أقرتيا الييئات المختصة، وكذا المعاجـ الحديثة التي استفادت مف أعماؿ ىذه 
ب المنيجي وغياب خطة ذبذالييئات. لقد اتسمت ىذه العممية بنقائص كثيرة جراء الت

واضحة ومضبوطة أثناء وضع المصطمح. ويمكف أف نذكر مف ىذه النقائص وعمى 
 ر:سبيؿ المثاؿ ال الحص

تضخـ وكثرة المقابالت حيث نجد في تسمية الشيء الواحد أسماء مختمفة ليس  -
بينيا أي عالقة مف عالقات الترادؼ. وعمى العكس نجد أيضا سمسمة مف 
المترادفات تُقترح لترجمة مفيوميف، وذلؾ مف نحو الكممتيف الفرنسيتيف 

(cahier / carnet) ؿ، كراس، التي يقابميما كـ مف المفردات كدفتر، سج
 مفكرة، مذكرة وما إلى ذلؾ،

غياب منيج لغوي متسؽ ومنسجـ ومعتمد مف طرؼ كؿ األقطار العربية كفيؿ  -
 بجعؿ المصطمحات العربية قارة عمى غرار المصطمحات األجنبية،

النزعة اإلقميمية التي ال تساعد عمى االستقرار الداللي لممصطمحات، فكؿ بمد  -
أف المرجع المشترؾ بيف مختمؼ البمداف ىو يستعمؿ مصطمحاتو الخاصة كما 

 -نجميزية في دوؿ الشرؽ والفرنسية في دوؿ المغرب العربياإل -المغة األجنبية 
ومف ثـ ال تتـ االستفادة عمى الوجو الصحيح واألكمؿ مف جيود البمداف 
الشقيقة، وقد ال يعار ليا ما تستحقو مف عناية واىتماـ. وعمى الرغـ مف ذلؾ 

 نجاز عدة معاجـ، لكنيا لألسؼ ظمت محدودة االنتشار حبيسة الرفوؼ،فقد تـ إ
زاء ىذا الوضع، أخذ معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب عمى عاتقو  وا 
اإلصالحات التي ينبغي القياـ بيا لحؿ الضعؼ واليميمة المنيجية الواضحة 
 بتبني منيجية اصطالحية واضحة تصبو إلى تجاوز مثبطات الواقع مف خالؿ

 ورشات ثالث: 
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 :ضبط المصطمحات العربية مف خالؿ التغمب عمى نقيصتيف اثنتيف .1

انعداـ المدونات المغوية التي قد تسمح باستغالؿ متسؽ لألعماؿ  - أ
المعجمية القديمة والحديثة مف أجؿ تنظيـ المعجـ الحالي ومؿء 

 الفراغات الموجودة بالنيؿ مف كنوز العربية. 
وي متماسؾ صالح لتعويض القواعد غياب االعتماد عمى مذىب لغ - ب

 القميمة المتناثرة والتي ال يعيرىا الناس االىتماـ واالحتراـ الالزميف. 
تنظيـ المعجـ المعاصر: وىذا يمزمنا أوال بضرورة البحث والتنقيب عف األلفاظ  .2

العربية المقابمة لممصطمحات العممية وترتيبيا وتصنيفيا وتحقيقيا وتوزيعيا، 
لفاظ جديدة مبنية عمى الممكة المغوية تتطابؽ وتنسجـ مع النسؽ وكذا صياغة أ

العربي فيما يخص الحركات واألوزاف. وينضاؼ إلى كؿ ذلؾ ضرورة معالجة 
الحقوؿ المعجمية مف خالؿ االعتماد عمى االزدواجية المغوية. يقوؿ في ىذا 

واكب جعمنا مف مبادئ منيجيتنا لمتعريب الم: "الصدد األستاذ األخضر غزاؿ
مبدأ االعتماد عمى ازدواجية المغة ألف المغة األجنبية تقوـ لدينا بدور المرجع 

 ."في المفاىيـ 

سد الثغرات المعجمية: بالنسبة لسد الثغرات داخؿ المعجـ فإف المتف المغوي  .3
العربي غالبا ما يقدـ مصطمحات حاضرة االستعماؿ وال يبقى عمينا إال إحياؤىا 

الكممات العربية القديمة والتعاليؽ عمييا غالبا ما توفر  مف جديد ذلؾ أف شروح
 في طياتيا المصطمحات المناسبة.

 وال بد لتحقيؽ ىذه األمور مف تبني نظرية عممية تستجيب لممتطمبات اآلتية: 
دراسة واستغالؿ طاقة العربية بشكؿ منيجي مضبوط، فبدوف رصيد مف  .1

ـ القياـ بعمؿ اصطالحي جاد المعمومات والوثائؽ المسانية يكوف مف الوى
 .ومفيد عمى كؿ المستويات وفي مختمؼ المياديف

صفيا مرجعا لسانيا ال مندوحة استغالؿ المغات األجنبية بصفة منتظمة بو  .2
 .عنو

تكويف مختمؼ المدونات التي تجمع معطيات المصطمحات وىي ال تخرج عف  .3
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 ـأحادية المغة، أ ـأأكانت ثنائية المغة سواء أحد نوعيف، إما مدونات معجمية 
 مدونات سياقية تتشكؿ مف خالؿ النصوص. 

 اعتماد منيج لغوي موحد في مياديف المصطمحات والبحث المغوي، .4

أف معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب دأب  إلى وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد
حؿ عمى اعتماد منيجية أثبتت وجاىتيا العممية نظريا ومراسيا، وتقوـ عمى ثالث مرا

 أساسية:
التحري والتحقيؽ: ويشكؿ المرحمة التي تتـ فييا دراسة المصطمحات والبحث  -أ

  .فييا مف االشتقاؽ والتحديد
عممية الوضع: أي وضع الرُّدافات، والردافة عندنا ىي قائمة شاممة لأللفاظ  -ب

التي ترادؼ المصطمح الخاضع لمدرس والتحميؿ مف حيث معناه وصنفو وذلؾ 
مبس واإلبياـ. وتقسـ الرُّدافات إلى قسميف: ُردافة ثقافية تجمع لتجنب ال

األلفاظ المترادفة عمى أساس التشابو العاـ، وُردافة عممية تجمع األلفاظ 
المترادفة عمى أساس التشابو الخاص، األولى تستخرج عادة مف قواميس 

تخصصة الثقافة العامة، والثانية يرجع في شأنيا إلى القواميس العممية الم
 .حسب المجاؿ الذي ينتمي إليو المصطمح المدروس

المقابمة وفييا تتـ المقارنة بيف مجموع أوصاؼ وخصائص المصطمحات في  -جػ
المغة العربية مف جية وفي المغة الفرنسية أو اإلنجميزية أو غيرىما مف جية 

 ثانية.

 الرصيد المغوي األساس -6 
صار شائعا وكثير االستخداـ في  مف المعموـ أف مصطمح "الرصيد المغوي"

الدراسات المعجمية المتعمقة بتعميـ المغة العربية. ولعؿ أوؿ ظيور ِفعمي لو كاف في 
تحت عنواف  1968المعجـ الذي أنجزه معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب سنة 

"المعجـ األساسي لتالميذ المدارس االبتدائية بالمغرب"، ثـ استعمؿ أيضا في كتاب 
الصادر عف المجنة الدائمة لمرصيد المغوي في  1975رصيد المغوي الوظيفي" سنة "ال

 المغرب العربي.
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لقد تنبو الميتموف بتعميـ المغات ونشرىا في العالـ الغربي إلى ضرورة حصر 
األلفاظ والتعابير األساسية في رصيد معيف ينبغي تمقينو لممتعمميف حسب المراحؿ 

عمؿ عمى انتخابو وفؽ األىداؼ التربوية المرسومة سمفا، المختمفة مف تعميميـ، وال
معجمي ومناىج تعميـ المغات. وباالستناد عمى  عمـ المغة التطبيقي وعمـ اإلحصاء ال

ـ يتـ انتقاء قوائـ مف بيف آالؼ الكممات والتعابير التي تزخر بيا القواميس مما ثومف 
كية، وجعميا بعد ذلؾ رىف ىو متداوؿ في الكتب والمجالت والصحؼ والمغة المح

 إشارة المعمميف واألساتذة ومؤلفي الكتب المدرسية وكذا مؤلفي القواميس المدرسية.
إف الرصيد المغوي يمثؿ مجموع األلفاظ والتعابير التي يمكف ألي متعمـ أف 
يمتمكيا وتفيده في اكتساب المغة والقدرة عمى التواصؿ بيا. ويمكف أف نعتبر الرصيد 

مثابة المتف المغوي الذي يتـ التحكـ في كميتو ونوعيتو حسب األىداؼ العممية المغوي ب
أو التربوية المرسومة سمفا. إف ما يحتاجو الطفؿ يختمؼ عما يحتاجو التمميذ في 
التعميـ الثانوي أو الطالب في التعميـ العالي أو المثقؼ بصفة عامة. وىكذا فإف 

وعة ألفاظ وتعابير ذات طبيعة وظيفية الرصيد المغوي قد يضيؽ لينحصر في مجم
تستعمؿ في مرحمة معينة أو في حقؿ خاص، وقد يتسع وينمو ليدؿ عمى الذخيرة 
. وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ فرقا بيف الرصيد والقاموس؛  المغوية عمى وجو العمـو
 األوؿ عبارة عف الئحة معينة ومحددة مف الكممات والتعابير ال يشترط فييا أف تكوف
مصحوبة بشروح ومعمومات وأمثمة توضيحية مف السياؽ المغوي وغيره، أما القاموس 
فيشترط فيو الشرح المعزز باألمثمة والشواىد والصور الكفيمة بإرشاد المتكمـ وتوجييو 

 إلى استخداـ المفظ المناسب الذي يوافؽ المقاـ الذي ينتج فيو الكالـ.
منذ الوىمة التي تأسست فييا ىذه  وبعد؛ لقد كاف ىذا ىو منيجنا في العمؿ

المؤسسة لتضطمع بميمة التعريب في بمدنا. ومف باب الحؽ أف نعترؼ بأف حاؿ المغة 
أحسف حاال  ،سواء في المغرب أو في غيره مف البمداف العربية الشقيقة ،العربية اليوـ

 تحتكاف عميو األمر في الماضي، خصوصا عندما كانت الشعوب العربية ترزح مما 
االستعمار. وال شؾ أف العربية سيكوف ليا مستقبؿ باسـ وزاىر ليس فقط بيف أبناء  ِنيرِ 

ألنيا أوال ليست لغة ىيئة أو جنس أو عرؽ، بؿ ىي لغة  ،جمدتنا بؿ في العالـ بأسره
. كما  تواصؿ العرب عف بكرة أبييـ، وىـ يزيدوف عف ثالثمائة مميوف كما ىو معمـو
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ثالثة أو الرابعة بيف لغات العالـ، ثـ ىي باإلضافة إلى كؿ ذلؾ أنيا تأتي في المرتبة ال
تحتؿ المرتبة العاشرة بيف المغات المستخدمة لمحاسوب، وفؽ ما أثبتو بعض 

 اإلحصائيات الدولية.
وال مناص لنا متى أردنا السير عمى ىذه السبيؿ والوصوؿ إلى األىداؼ المرجوة 

المغرب فقط، بؿ في غيره مف األقطار والغايات المنشودة مف التعريب ليس في 
أساس ركنو المكيف، تعزيز الثقة في اليوية،  إالعربية واإلسالمية كميا، أف نتسمح بمبد

واعتماد مقوماتيا في مختمؼ المجاالت، واإليماف أف المغة العربية تأتي في طميعة ىذه 
 المقومات.

ؿ ىذه اإلشكاالت وأوؿ الغيث يجب أف يبدأ بحؿ إشكاالت الوضع المغوي، وح
ال يمكف أف يتـ في معزؿ عف السؤاؿ الثقافي واالقتصادي واالجتماعي قبؿ أسئمة 

وفي معزؿ عف المؤسسات التأطيرية المجتمعية. وبذلؾ نضمف  ،اإليديولوجيا والسياسة
مع ضرورة اعتماد  ،أف يكوف اليـ جماعيا ال خطاب النخبة السياسية أو األكاديمية

لموضوعية التي ترصد نبض األمة ومتطمبات تنميتيا البحوث العممية ا
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وتحديثيا، ولموصوؿ إلى كؿ ذلؾ ال بد مف التعبئة المؤسساتية عوض العمؿ الفردي 
  الكميات وكراريس الطمبة. األكاديمييف الذيف ال تتجاوز نتائج أبحاثيـ مدرجات لبعض

يـ بدوف تأىيميا إف المغة العربية في المغرب رصيد ثميف لممغاربة ال تأىيؿ ل
والنيوض بيا؛ لذلؾ ال بد ليا أف تتجدد في متنيا وتتطور أدوات البحث فييا وأدوات 
تعميميا، ويتجدد تكويف مدرسييا، وتنيض بنيوض المكونات األساسية في أي خطة 
لغوية. وال بد لتحقيؽ ذلؾ مف تضافر جيود العمماء المغاربة البارزيف وأقرانيـ في 

 ييف وغربييف. ، شرقىبمداف أخر 
إف األعماؿ الفردية المشتتة وكذا أعماؿ فرؽ البحث والمختبرات والمراكز 
ف تميزت بجديتيا وجدة مواضيعيا لف تقدر عمى بموغ اليدؼ المنشود،  الجامعية، وا 
لكوف التحديات المطروحة تتطمب العمؿ الجماعي والمتكامؿ مف حيث المعارؼ 

التجديد، والعمؿ  ىاؿ، والقدرة المتواصمة عموالتقنيات، ووسائؿ التواصؿ واالتص
ف أكاديمية محمد السالدؤوب الذي ال يعرؼ الممؿ أو الكمؿ. و  ادس لمغة العربية ا 

وأفقا  لبداية تأىيؿ المغة  ،بيياكميا وبرامجيا ستمثؿ إف شاء اهلل في بمدنا فاتحة خير
 العربية وتحسيف وضعيا االعتباري.
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 مدير وحدة التخطيط بالبنك الدولي. أ.د. مصطفى عبد السميع محمد 2
 أستاذ المناىج وطرق التدريس بجامعة عين شمس. أ.د. محمود كامل الناقة 3
 أستاذ المناىج وطرق التدريس بجامعة المنصورة. أ.د. رشدي أحمد طعيمة 4
 بالرباط.مدير مكتب تنسيق التعريب  أ.د. ميمود حبيبي 5
 .رئيس لجنة التعريب لمغة العربية في سوريا أ.د. محمود أحمد السيد 6
 .رئيس اتحاد المسانيين المغاربة عموي حسني أطمسأ.د. أحمد  7
 مدير مركز التعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق. أ.د. زيد إبراىيم العساف 8
 اث لمتعريب بالرباط.مدير معيد الدراسات واألبح أ.د. محمد بنموسى 9
أ.د. عبد الرحمن عبد العزيز عبد  10

 اهلل الفاضل
 .رف عمى برنامج )باسم(شمدير إدارة قواعد المعمومات والم

 المسؤول المالي واإلداري بمكتب تنسيق التعريب بالرباط. أ.د. محمد سالم الحبش 11
لبحوث التربوية جامعة أستاذ مساعد بمعيد الدراسات وا أ.د. محمد لطفي محمد جاد 12

 القاىرة.
 أستاذ مساعد بكمية التربية جامعة بنيا. جاب اهلل يأ.د. عمي سعد عم 13
 أستاذ مساعد بكمية التربية جامعة المنصورة. أ.د. إبراىيم محمد أحمد عمي 14
 مدرس بمعيد الدراسات التربوية جامعة القاىرة. د. إيمان أحمد ىريدي 15
 مدرس بمعيد الدراسات التربوية جامعة القاىرة. درويش لد. شيرين كما 16
 أستاذ مساعد بالمركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية. د. عصام توفيق  قمر 17
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 أستاذ مساعد بالمركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية. د. محمد أبو زىرة 18
 التربوية والتنمية.أستاذ مساعد بالمركز القومي لمبحوث  د. أحمد يوسف سعد 19
مدرس مناىج وطرق تدريس لغة عربية بالمركز القومي  د. أيمن عيد بكري محمد 20

 لمبحوث التربوية والتنمية.
 باحث معاون بالمركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية. د. أمل محمد حسن 21
 

 -هـ 1420من ذي الحجة  13اليوم األول في الندوة: الثالثاء الموافق 

 م1/12/2002الموافق  
 افتتاح الندوة:

نائبًا عن معالي وزير  ،عبد السميع محمد ىالدكتور مصطفافتتح الندوة األستاذ 
التربية والتعميم األستاذ الدكتور يسرى الجمل، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، 

منيا في مقترحات إجرائية تمكن االستفادة  ىوتمنى لمحاضرين التوفيق، والتوصل إل
المركز  ةالتطبيق العممي، ثم أعطى الكممة لألستاذة الدكتورة جييان  كمال مدير 

  .القومي لمبحوث التربوية والتنمية بالقاىرة
الحضور عمى تحمميم  العناء والتعب بغية االرتقاء الدكتورة  ةشكرت األستاذ

 بية لمتربيةبالتعريب وقضايا التنمية في عصر العولمة، كما شكرت المنظمة العر 
 اإلسالمية العالمية. والثقافة والعموم، وجمعية الدعوة

 لتعميم بمصر األستاذ الدكتور يسريشكر معالي وزير التربية وا كما قدمت
؛ نظرًا ةثم بينت أىمية الندو  ،الجمل لمحضور، بصفتو رئيس مجمس إدارة المركز

 .الختالف التراجم حسب المعاجم واألسس والفمسفات المختمفة
ميمود حبيبي مدير مكتب تنسيق التعريب  ثم أعطت الكممة لألستاذ الدكتور

 بالرباط.
ميمود حبيبي كممتو بالشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة  افتتح األستاذ الدكتور

المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية الحتضان المركز ليذه  ةن  كمال مدير جييا
 منيا: ،الحاضرين جميعًا، ثم أشار إلى عدد من النقاطالندوة، كما شكر المشاركين و 
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تنسيق  التعريب بتقديم المعاجم المتنوعة مع أن دوره ىو قتنسياىتمام مكتب  -1
 التعريب.

 اليجمة الشرسة عمى العربية، وبخاصة في دول المغرب العربي. -2

 ضرورة تعدد الندوات الخاصة بتنسيق التعريب. -3

المجامع المغوية بمصر وسوريا في تنسيق  اشتراك أكبر عدد ممكن من أعضاء -4
 التعريب.

بعد أسبوعين بسوريا بعنوان: "مرصد المغة  ندوةوأشار إلى أن المكتب سيعقد 
، ثم ختم كممتو بشكر الحضور والمركز القومي الستضافتو "العربية وآفاق التعريب

 لمندوة.
 12ر00 -10ر30الجمسة األولى: الساعة 
 عربية في عصر العولمة.عنوان الجمسة: المغة ال
جامعة  -األستاذ بكمية التربية، كامل الناقة دحمو مالدكتور رأس الجمسة األستاذ 

 عن شمس.
والحضور، وشكر المركز القومي لمبحوث  رحب رئيس الجمسة بالمشاركين

إللقاء  السيد دمحمو  األستاذ الدكتورالتربوية والتنمية بالقاىرة الستضافتو الندوة. ثم قدم 
 ثو.بح

عضو مجمع المغة العربية بالقاىرة وبحثو، األستاذ الدكتور محمود السيد: 
خطة عمل لمتمكين لمغة العربية.. خطة العمل الوطنية السورية لمتمكين ": بعنوان

 ."أنموذجا   
بالرباط، وجمعية  -مكتب تنسيق التعريبمدير  األستاذ الدكتورفي البداية شكر 

والمركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية بالقاىرة عمى عقد  الدعوة اإلسالمية العالمية،
  ىذه الندوة الميمة، كما شكر المشاركين والحضور.
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ثم بين أن دول العالم المختمفة وضعت سياسات متنوعة لمحفاظ عمى لغاتيا، 
سبانيا، والصين، وفرنسيا..إلخ، أما نحن فمم نضع سياسة  ومن ىذه الدول ألمانيا، وا 

نما اكتفينا بالبكاتناغلم  حالنا. عمى ء، وا 
بعد ذلك ناقش مفيوم السياسة المغوية عمى النطاق القومي وأىدافيا، وبخاصة 

 في عصر العمم والثقافة في مجتمع المعرفة.
أن المنظمة العربية لمتربية والثقافة وتحدث عن التخطيط المغوي، مشيرًا إلى 

ا لمقيام بوضع خطة عمل وطنية لتمكين والعموم، لم تضع خطة لغوية، مما دفع سوري
  رتقاء بيا.الالمغة العربية والحفاظ عمييا، واالىتمام بإتقانيا وا

وبين المسوغات التي دعت إلى وضع خطة العمل الوطنية السورية لمتمكين   
 وىي: ،لمغة العربية
وأىمية لغتنا العربية قوميا في حياة الفرد والمجتمع،  عامة فيأىمية المغة  - أ

 المحافظة عمى ىويتنا وذاتيتنا الثقافية.
 الحرص عمى المغة العربية وانتشارىا. - ب

 القصور في الواقع المغوي. - ج
 وىي: ،وناقش سبل المواجية التي تضمنتيا الخطة

 .تعزيز االنتماء - أ
الحرص عمى السالمة المغوية في الكتابة والمراسالت وبين الوزارات  - ب

ر والطباعة وسائر الجيات والمؤسسات التابعة ليا، وفي دور النش
 المعنية، وتكميف مدقق لغوي في كل منيا يعمل عمى سالمة المغة فييا.

 جميعًا أساسيات لغتيم. النشءضرورة إتقان  -ج
تطبيق التشريعات عمى أنيا مؤسسة اجتماعية إنسانية، وأن عمى أبناء  -د

 المجتمع كافة واجب االضطالع بأدوارىم تجاه لغتيم األم.
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 والتي عرضيا سيادتو. اإلجراءات العادلة التي تضمنتيا الخطة ومن 
وزارات الدولة والمؤسسات التابعة ليا بضرورة توفير تعميم عمى  إصدار - أ

 مدقق لغوي في كل منيا.

إصدار تعميم لجميع الجيات المعنية في الدولة بأن يكون إتقان   - ب
ًا في أساسيات المغة شرطًا من شروط التعيين في الوظائف، وشرط

 الترقية.

ل ىذه ـص  تكميف الجيات المعنية تنفيذ الميام الموكولة إلى كل منيا، وف -ج
ن دور وزارة  اإلعالم، والتربية، والتعميم العالي، والثقافة، واألوقاف، بي  النقطة بأن 

 والشؤون االجتماعية والعمل، ودور اتحاد الكتاب العرب، 
 .تي أنجزت من الخطةختم حديثو باألمور اإليجابية ال ثم

 وفي النياية شكر الحاضرين لحسن االستماع واإلنصات.
باب  ،رئيس الجمسة ،محمود كامل الناقة بعد ذلك فتح السيد األستاذ الدكتور

الحاضرون والمشاركون مستوضحين موقف األقميات غير الناطقة  ثفتحد ،المناقشة
 ذه الخطة.ىبالعربية من 
بأنيا إجرائية يمكن تطبيقيا بيسر التي تميزت تم الثناء عمى الخطة كما 

 وسيولة في جميع الدول العربية دون استثناء.
 ثم رفعت الجمسة لالستراحة.

 تابع الجمسة األولى:
عموي  دالدكتور أحماألستاذ  رئيس الجمسة بعد االستراحة قدم األستاذ الدكتور

"المغة العربية ثًا بعنوان: الذي قدم بح، حسني أطمس، رئيس اتحاد المسانيين المغاربة
 والعموم".
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 ةفي البداية شكر سعادتو الحضور ومكتب تنسيق التعريب، وجمعية الدعو 
 اإلسالمية العالمية، والمركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية.

الباحث في حديثو قضية الخطاب الضبابي وعمم المصطمح وصمة  ثم ناقش
العموم المغوية عمم يسمى عمم المصطمح؟ وىل العممية بالمصطمح وىل ىناك بين 

وضع المصطمحات عمم أم ميارة أم فن؟ كما ناقش الباحث المغة العمومية والعممية 
 وتوصل إلى ما يمي :

ليست كل لغة عمومية وليست كل لغة عممية عمومية، فالمغة العمومية ىي  -1
السائدة في عصر من العصور ال في كل العصور، ولكل عصر لغتو 

 لعمومية.ا
 الممارسة المغوية تسيم بطريقة فعالة في التواصل المغوي. -2

ربية تستطيع ىل األصوات العربية، والصرف العربي، والثروة المغوية الع -3
عمومية؟ وىل ىناك لغات ذات ثروة لغوية قادرة عمى ذلك التعبير عن قضايا ال
 وأخرى غير قادرة ؟

حتاج إلى الوقوف ن بمغتيا، األمر يىل تستطيع العربية أن تنتج العموم والفنو  -4
 ات كل لغة.الجيد عمى إمكان

وضح الباحث أن مؤسسات التعريب يجب أن يكون ليا دور فعال في ترجمة 
لترجمة لمراكز المتخصصـة كالمـركز العربي لمتعريـب واالمصطمح وتعريبو، وبخاصة ا

ومكتب تنسيق بالكويت،  تعريب العموم الصحيةوالتأليف والنشر بدمشق، ومركز 
 التعريب بالرباط، والمراكز األخرى الوطنية والقومية والمجامع والجامعات.

وصية الوطنية، وعدم الخضوع وأكد ضرورة الحفاظ عمى اليوية المغوية والخص
 العجز والضعف التي نسمعيا من العاجزين. ىلدعاو  
 

جمة وختم الباحث عرضو لبحثو ببيان أىمية المؤسسات والجمعيات في تر 
  بالعربية. المصطمحات، ودور القرارات اإلدارية في نشر التعميم
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  1430من ذي الحجة  14الجمسة الثانية: األربعاء الموافق 

 .م 2/12/2002الموافق 

رئيس اتحاد المسانيين  –أحمد عموي حسني أطمس الدكتور  رأس الجمسة
مة العربية لمتربية المغاربة. في البداية رحب بالحضور والمشاركين، وشكر المنظ

 -وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية -الرباط، والثقافة والعموم، مكتب تنسيق التعريب
 طرابمس والمركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية في القاىرة.

مدير مركز  التعريب دكتور زيد إبراىيم العساف، ثم أعطى الكممة لألستاذ ال
"دور المراكز العربية في : الذي قدم بحثًا بعنوان ،شقوالترجمة والتأليف والنشر بدم

النهوض بقضية التعريب: نموذج مركز التعريب والترجمة والتأليف والنشر 
 بدمشق".

ق د م  الباحث تعريفًا لمتعريب، ثم ربط البحث العممي بتعريف العموم، وبين واقع 
 البحث العممي في الوطن العربي عمى النحو التالي:

ًً بحثيًا مني (375)لعربي يضم أكثر من ا الوطن ًا، و ـمتخصص (%20)ا ـمركزا 
 ن أو أكثر.ـتابعًا لجيتي( %18)و وزارات،ـتابعًا لم( %51)و تابعا لمجامعات،( 12%)
فييم أساتذة  ن، بمين في البحث والتطوير قميمة جداً نسبة الباحثين العرب العامم -

 (3600)في الدول المتقدمة  الجامعات لكل مميون نسمة من السكان، بينما
، وفي مصر (5900)وفي فرنسا  (6000)باحث لكل مميون نسمة، وفي اليابان 

 .(310)األردن في و  ،(600)

 في الوطن العربي في الفترة من  (%0ر02)اإلنفاق عمى البحث العممي نسبة   -
من الناتج القومي في االتحاد األوروبي،  (%3)بينما ىي  (م1989-1992)
 ويسرا.في س (%1ر8)في أمريكا الشمالية، و (%2ر8)

الفكر  التوازن بينناقش الباحث أيضًا أىداف التعريب التي تتمثل في تحقيق   -
 والمسان وبين المعرفة والمغة؛  ليكون ما يكتسبو الدارس والباحث تمثاًل فإبداعًا.

  (.17صحية )عموم 
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 ( 27تربية.) 

 ( 14كيمياء.) 

 ( 15ىندسة.) 

 ( 8كترونيات.) 

 ( 10فيزياء.) 

 ( 5إنسانيات.) 

 ( 4رياضيات.) 

 ( 3بيولوجيا.) 

 ( 3معموماتية.) 

 ( 2مياه.) 

 ( 2بيئة.) 

 ( 1زراعة.) 

 ( 1ميكانيك.) 

 و منيا: ،ثم تناول أسباب مشكالت البحث العممي
 التعميم ومحتواه وتقييمو. اختالف تبعية المدارس من حيث نمط   -1
 لمية.العا تضعف المناىج وعدم مسايرتيا  لمتطورا -2

 دون إعداد الكوادر الالزمة. ىناك توسع أفقي في التعميم العالي -3

 إغراق أعضاء ىيئة التدريس بواجبات التدريس. -4

 عدم توافر نظم المعمومات التي يمكنيا دعم البحث العممي. -5

 ومراكز البحوث. الجامعات في العممي البحث استراتيجيات تخطيط ضعف -6

 ضعف ربط البحث العممي بالتنمية. -7
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عف التشجيع عمى حضور المؤتمرات الدولية لنشر نتائج البحوث ض -8
 عالميًا.

وفي النياية شكر الباحث الحضور والمشاركين لحسن االستماع واإلنصات 
 والتفاعل مع الباحث.
أحمد عموي حسني أطمس رئيس الجمسة باب  األستاذ الدكتوربعد ذلك فتح 

 وض لدى بعض الباحثين.المناقشة، والتي أثرت البحث، وأزالت بعض الغم
 ثم رفعت الجمسة لتناول الشاي. -

 تابع الجمسة الثانية:
محمود  الدكتور ،رئيس الجمسة ،أحمد عموي حسني أطمس األستاذ الدكتورقدم 
"المغة العربية في  :لتقديم بحثو ، األستاذ بكمية التربية بجامعة عين شمسكامل الناقة

 .ي"التعميم العام: نموذج الكتاب المدرس
مكتب  –في البداية شكر الحضور والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم 

المركز و ، سطرابم–الرباط، وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية  –تنسيق التعريب 
 لمبحوث التربوية والتنمية. يالقوم

 منيا: ،انطمق في بحثو من مسممات ومقوالت
ما في المغة دب خمل أكبر في يقول زكي نجيب محمود: إذا دب خمل  -1

الثقافة، والمغة ىي الفكر، وبقدر ما تكون المغة دقيقة تكون الثقافة دقيقة 
وخالية من الفوضى، وكمما ازدادت معرفة النشء لمغة زادت قدرتيم عمى 

 .ألصيلاو التعمم الفاىم 
 التعميم بالمغات األجنبية يؤدي إلى ضياع اليوية ويضعف االنتماء. -2
... لغتي ىويتي... لغتي أثمن ما عندي لغتيغي أن يشب العربي فيقول: ينب -3

 انتمائي.. لغتي اعتزازي.
 يقول فيمي ىويدي: ويل ألمة مغصوبة المسان. -4
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تالميذىا لالجتماع معيم، بيدف مدرسة خاصة دعت أولياء أمور  أذكر أن -5
ان من األطفال من التحدث بالعربية في البيوت ومعاقبتيم بالحرم منع

 المصروف إذا تحدثوا بيا.
يقول إبراىيم السامراني في مقالو بعنوان: "تعريب الوسائل وتيسير تعميم  -6

 رأيت في الكويت من يرى أن العربية ال تصمح لدراسة العموم. :العربية"
 ثم انتقل إلى الكتاب التعميمي بالعربية والذي الحظ فيو ما يمي:

 الدراسية. استخدام التالميذ لمكتب صعوبة -1
عدم وجود مستويات لغوية محددة تساير النمو المغوي لمطفل، حيث إن  -2

 المفردات تختار بعشوائية.

 ىناك ارتباط وثيق بين االستيعاب والفيم والتحصيل والثروة المغوية. -3

وقد عرض الكثير من األلفاظ والتراكيب الموجودة بالكتب الدراسية والتي ال  ،ىذا
 لمغوي لمتالميذ.تتناسب مع المستوى ا

 م عرض معايير تأليف الكتب والتي من بينيا:ث
تحديد طبيعة المادة الدراسية أول ما ينبغي أن نراعيو، وىذا يقتضي حصر  -1

 مفاىيم المادة وكمماتيا ومصطمحاتيا.
 عرض المادة في محتوى الكتاب بطريقة تشجع التفكير. -2
 وىذا يقتضي تحديد: ،بيعة الطالبط -3

 في المادة المتعممة. اىم المغوي وخبرتيم مستو  -أ
 ية.ئمستوى المقرو  -ب
 أي الذي عنده يشعر الطالب باإلحباط.؛مستوى إحباط الطالب -ج

 منيا:و  ،ية الكتابمقروئ اسكما ناقش متغيرات قي
 صعوبة المفيوم أو المصطمح. -1
 مستوى التالميذ وخبراتيم. -2
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 مستوى النحو والصرف. -3

 مستوى الفكرة وكثافتيا. -4

 بشكر الحاضرين عمى حسن االستماع. ثم ختم حديثو
رئيس الجمسة باب المناقشة التي كانت ثرية  ثم فتح السيد األستاذ الدكتور

 ومفيدة، وبعدىا رفعت الجمسة عمى أمل المقاء في اليوم الثالث.
  1430من ذي الحجة  15الجمسة الثالثة: الخميس الموافق 

 م.3/12/2002الموافق 
ثم أعطى  ،رّحب بالحاضرينفمحمود السيد  األستاذ الدكتورلجمسة وقد افتتح ا

مساعد بالمركز القومي لمبحوث التربوية الستاذ ، األأحمد يوسف سعد الكممة لمدكتور
 وقد تناول: ،الحداثة" تلياإشكا"المغة العربية وبعض والتنمية وعنوان بحثو: 

 لميجات.والمغة العامية، وا الفصحى،أىمية الجمع بين المغة  -
 العالقة بين القير وتعميم المغة العربية. -

 وتساءل عن إمكانية: أن تكون األخطاء الشائعة أساسًا لمكتابة. -

 عودة القراءة لمتراجم لعمماء الغرب. -

 تعزيز المغة الصحيحة. -

 وقد كانت ىناك بعض المناقشات حول:

 دافعية واليدف من دراسة المغات الخاصة وفي التحدث.ال 

 عميم بالمغة العربية في الكتابة وفي التحدث.أىمية الت 

أحمد عموي عن الفصحى البسيطة أو السيمة التي  الدكتوروقد تحدث 
ا وعدم ترجمة القرآن ولكن األساس ىو ترجمة معنى اآليات ننستخدميا في حيات

الكريمة، والعامية ال تعرب، وتحدث عن أن الترجمة آليات القرآن الكريم بيا الكثير 
 خطاء.من األ
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ال تشيخ، والمغة  محمود كامل الناقة عن أن المغة العربية قوية الدكتوروتحدث 
محدقًا بالمغة العربية  وأن ىناك خطراً  ،أىمية المغةتام ب وعيالعربية تحتاج إلى 

زالتيا، وأن ىناك انقراضًا لمغات.  لمحوىا وا 
 الظير. ةثم رفعت الجمسة لتناول الشاي، وأداء صال

 :ةة الثالثتابع الجمس
، مدكتور محمد بنموسىثم أعطى الكممة ل محمود السيد الدكتور ةرأس الجمس

المؤسسات  ردو ":مدير معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب بالرباط وعنوان بحثو
الجامعية في النهوض بقضية التعريب: نموذج معهد الدراسات واألبحاث لمتعريب 

 بالرباط".
كر لمحضور ولممنظمة العربية لمتربية والثقافة في البداية تقدم الباحث بالش

مكتب تنسيق التعريب، وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية، والمركز القومي -والعموم
 لمبحوث التربوية والتنمية بالقاىرة.

أن التعريب قضية حساسة في معالجة الوضع المغوي، وأن اإلشكال ثم بي ن 
سياسة لغوية عامة شمولية، والتعريب ىو أحد المغوي ال يمكن أن يحل في معزل عن 

المداخل التي تيدف إلى تصحيح اإلشكال المغوي في العالم العربي، كما بين سعادتو 
 ،أن التعريب منذ العصور اإلسالمية األولى يتم حسب الحاجة إليو بعفوية وتمقائية

 دون الشعور بمركب نقص أو عقدة األجنبي.
 ليا معارضون ومؤيدون.وقضية التعريب قضية شائكة 

ح سيادتو الفرق بين التعريب والترجمة، حيث إن الترجمة تعن نقل  يثم و ض 
أجنبية إلى المغة العربية، أما عربية إلى لغة أجنبية أو من لغة نص من المغة ال

جراءىا عمى منياج العربية وأب  يتيا.نالتعريب فيعني نقل الكممة األعجمية وا 
واإلدارة والتدبير  (التكنولوجياالتقانة )يوم تدريس العمم و والتعريب ي قصد بو ال

والتجارة واالقتصاد والفن والفكر والرياضة، وبصفة عامة فنون المعرفة  والتكوين 
 بالمغة العربية بعد استيعابيا في لغتيا المصدر.
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عرض الباحث بعد ذلك لمنيجية البحث في معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب، 
لمشكالت الكبرى المطروحة في وجو عممية التعريب عمى المستوى وىي رصد ا

 الوطني، والتي ترد إلى:
 ضعف المتن المغوي. -1
ضعف المعجم العربي وقصوره عن مواكبة المعارف المتجددة العممية  -2

 والحضارية.
 ثم شكر الحضور لحسن االستماع في اإلنصات.

المناقشة التي كانت  محمود السيد رئيس الجمسة باب الدكتورفتح بعد ذلك 
 مفيدة وفعالة.

 توصيات ال
ضرورة إشراك أكبر عدد ممكن من أعضاء المجامع المغوية بمصر وسوريا في  -1

 تنسيق التعريب.
جعل المغة العربية متطمبًا أساسيا في جميع الجامعات العربية، والمدارس  -2

 والخاصة.الحكومية  والوظائف العربي، األجنبية في العالم الخاصة، والجامعات

 استعمال العربية في المحافل الدولية والتزام ممثمي الدول العربية بيا. -3

ضرورة أن تكون سالمة المغة العربية التحريرية والشفيية شرطًا لترقي أعضاء  -4
 ىيئة التدريس.

تعمم المغات األجنبية لموفاء باالحتياجات المختمفة لموطن العربي ليس بدياًل عن  -5
 تربطنا باليوية والوطن والثقافة والدين. التي يةالمغة العرب

إقامة دورات تدريبية لمعممات رياض األطفال لمتواصل معيم بمغة عربية  -6
مبسطة،  وزيادة نسبة الكتب المخصصة لألطفال بالعربية الفصيحة، واإلكثار 

الشعرية والنثرية، والعودة إلى االلتزام  صمن حفظ اآليات القرآنية والنصو 
 الشفيية.باالختبارات 
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إقامة برامج وندوات تيتم بالتوعية المغوية لدى الجماىير العربية مع مراعاة البعد  -7
صفة عامة، باالجتماعي لمغة، باعتبارىا لغة قومية لمعرب، ولممتحدثين بيا 

 وأنيا ليست لغة الدين اإلسالمي فقط.

إعادة البحث في خصائص المغة العربية من المتخصصين في عموم المغة  -8
ربية، وعموم االجتماع والتربية، وتأليف المعاجم المعاصرة المتخصصة في الع

كل عمم من العموم، واعتمادىا عمى مستوى الدول الناطقة بالعربية، والتوسع في 
 .ةتأليفيا بالصورة الورقية أو اإللكتروني

تاحة الفرصة ليم من حيث تفرغيم لمبحث  -9 دعم الباحثين وضمان استقالليتيم، وا 
وحصوليم عمى الحوافز المادية والمعنوية الكافية، لقياميم بالبحوث  العممي

العممية األساسية والتطبيقية،مع التخطيط االستراتيجي عمى المستوى العربي 
 لمبحوث  العممية والتعريب.

تييئة قاعدة معموماتية بحثية عربية كاممة ودقيقة عن البحوث التي أجريت،  -10
ودعم شبكات تعريب العموم، وتأسيس شبكة عربية والنتائج التي توصمت إلييا، 

 تعنى بالبحث العممي والتأليف العممي والنشر بالمغة العربية.

وعقد  ،تشجيع التأليف بالمغة العربية، وتعزيز إمكانات النشر بالمغة العربية -11
المؤتمرات التي يتم فييا تقديم البحوث بالمغة العربية، مع اختبارات المفردات في 

واالعتماد عمى قوائم  ،ايير الضرورة واأللفة والشيوع والداللة المباشرةضوء مع
 مادة دراسية. كل في خاص وبشكل عام والتراكيب الشائعة بشكل المفردات

 ؛نحو الوظيفية ،خاصة كتب تعميم القراءة ،أن تتجو كتب تعميم المغة العربية -12
ومفاىيم  بمعنى أن تقدم ىذه الكتب كل ما يمكن أن تقدمو من كممات

الرياضيات... إلخ(، وأن يدرب -ومصطمحات المواد الدراسية األخرى )العموم
التالميذ عمى قراءتيا وفيميا  حتى يسيل استخداميا وظيفيًا في موادىا 

 عمى تدريس كل شرائح المعرفة بالمغة العربية. يساعداألصمية، مما 

دة دراسية والبحث عن تحديد المصطمحات والمفاىيم والمدركات األساسية لكل ما -13
ليل، دمقابميا العربي سواء أكان ذلك مفردات أم تراكيب، أم بالشرح والبرىنة والت
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وليس من خالل الترجمة، كما يمكن معالجة الكممة الجديدة معالجة لغوية في 
ىوامش الكتب أو في التدريبات، وأيضا معالجة  المصطمحات التي ال مقابل ليا 

 صطمح بالتفسير في اليامش...في العربي من حيث الم

واستخدام أساليب  -ا وكيفاً وقياس الرصيد المغوي كمّ  -تجنب األخطاء المغوية -14
وضرب  ةتعبيرية مختمفة كالسرد والحوار والوصف والشرح والتفسير والبرىن

 المثال واإلتيان بالمواقف... إلخ.

ن أاإلنشائية، و تجنب المجاز والترادف واألساليب األدبية الرفيعة، والمقدمات  -15
تستخدم المغة المباشرة عمى المعمومة العممية أو الرياضية.. إلخ، وأن تأخذ لغة 

 مثل: ،النصوص في الكتاب بقوانين التعمم

 غة بأكثر من أسموب(.ياالتكرار والتعزيز )الص -
 الدافعية والحفز )السيولة والتشويق(. -

-داللية تيسر الفيم وحدات -ج وتجزئة الصعوبات )بساطة الفكرةالتدر  -
 تجزئة األفكار في فقرات صغيرة... إلخ(.

 نقل أثر التعمم )الفيم واالختزان واالستدعاء والتطبيق والتجديد(.-

استخدام المغة العربية الفصيحة لتكون لغة البحث العممي والنشر ومواكبة  -16
ما يشمل االنجازات العممية الصادرة بالمغات األخرى ونقميا إلى المغة العربية ب

 كل ما تستخدمو، وال يقابمو اسم بالعربية.

تعزيز المؤسسات العاممة في مجال الترجمة عمى الصعيد العربي بغية االرتقاء  -17
  بواقع ما يترجم في مختمف ميادين المعرفة.
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 معجم اصطالحات اإلعاقة النطقٌة والسمعٌة

 الجزء الثانً()  فً التراث العربً

اوي .د   *() محمد حسَّ

 النطقية والسمعية؟ لماذا معجم اإلعاقة -

يالحظ المتأمؿ في مضاميف الدرس الصوتي الحديث، أف السائد أو الغالب في 
وبرامجيما في  (La phonologie)واألحرفية  (La phonétique)مقررات مادتي األصواتية 

الجامعة المغربية خاصة، وفي الجامعات العربية عامة، ىو الجوانب السوية أو العادية؛ في 
السميـ، يقتضي أف تتعامؿ ىذه المقررات والبرامج مع الظاىرة الصوتية في  أف النظر حيف

ممية التواصؿ الصوتي رىينا بحصوؿ ع ما داـبعدييا العادي والمرضي عمى حد سواء، 
يا التمييز بيف العناصر الصوتية المستعممة في النظاـ األحرفي ميصوتية، يترتب ع

(système phonologique) تعثر التواصؿ الصوتي، جزءا أو كال، بسبب اختالؿ   ما داـ، و
في العممية المذكورة، يؤدي إلى انعداـ التمييز بيف العناصر الصوتية المستعممة في النظاـ 

اقتناعنا في تدريس مادة األصواتية، يأخذ البعديف  إلى أفكور، ونظرا األحرفي المذ
المذكوريف في الحسباف، فقد أخذنا عمى عاتقنا معالجة الظواىر الصوتية المعيبة أو 
المرضية في معجمنا ىذا. وتأكد لنا مف تناوؿ ىذا البعد أف محتويات مقررات األصواتية في 

ادة النظر الجذري بما يضمف مكانة خاصة لػ "األصواتية الجامعة المغربية في حاجة إلى إع
ولوجية"، وذلؾ عبر إحداث تخصص ييـ مجاؿ االضطرابات السمعية ثالمرضية أو البا

وضع المبنات األولى لمثؿ ىذا المطمب  إلىوالنطقية عمى وجو التحديد. وعممنا ىذا يسعى 
ىدفنا البعيد ىو بناء أصواتية  أفإلى الممح، ذلؾ أف "المصطمحات مفاتيح العموـ". ونظرا 

بد منو، لكونو يؤسس لبناء مصطمحية أصواتية عربية تكوف  عربية، فإف مثؿ ىذا العمؿ ال
دعامة أساسية لؤلصواتية العربية، ولكونو يساعد عمى استعماؿ المصطمح الصوتي العربي، 

في مظاف متفرقة  وذلؾ بتقديمو في مجموع يسمح بتداولو بعد أف ظؿ إلى يومنا ىذا مشتتا
 ومتنوعة.

 الرباط -جامعة محمد الخامس  –شعبة المغة العربية وآدابيا  -كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية* 
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إف االىتماـ بالجوانب المعيبة أو المرضية المتعمقة بالعممية الصوتية سواء عمى 
س( أو عمى مستوى األعضاء الفاعمة لمصوت ف  مستوى األعضاء المزودة بالمادة الخاـ )الن  

نا نقتنع أو السامعة لو أو عمى مستوى األعضاء المنسقة لعمؿ ذلؾ كمو؛  ىذا االىتماـ جعم
بأف األصواتية المرضية رافد أساسي وضروري لمعديد مف التخصصات التي تعنى بتقويـ 

 اإلعاقة السمعية والنطقية )وحتى العصبية(، ومعالجتيما.

وبما أف اإلعاقة السمعية والنطقية مرتبطة ارتباطا شديدا بالنظاميف األصواتي   
ت السمعية والنطقية، بؿ معالجة لالختالال واألحرفي السائديف في المجتمع المغوي، فإف أي

، يجب أف تنطمؽ مف واقع النظاميف المذكوريف. ومساىمة منا في بحث اإلعاقة والعصبية
في المستوى القريب مف اختصاصنا، عممنا عمى إخراج ىذا المعجـ الذي يجمع بيف دفتيو 

 بصفة أساسية مصطمحات اإلعاقة النطقية والسمعية.

تقديـ معمومات تاريخية عما قاـ بو السمؼ في ىذا الشأف،  إلىجـ ويسعى ىذا المع
وصوال  ،بدءا مف التدبير ،سواء عمى مستوى التشخيص أو عمى مستوى الوصفات العالجية

ومرورا بالدواء )المعالجة حسب القاعدة التي اتبعيا ابف النفيس تتـ بثالثة  ،إلى أعماؿ اليد
 اليد(. أمور ىي: التدبير واألدوية وأعماؿ

وبقراءة سريعة في مادة ىذا المعجـ، نتبيف بوضوح ما قدمو تراثنا في مجاؿ تشخيص  
 قضايا االضطرابات السمعية، والنطقية بشكؿ خاص، ومعالجتيما.

 إف ىدفنا مف تقديـ ىذا المعجـ لمقارئ العربي ىو:

نتاجو وتحميمو، تقديـ العوف في فيـ طبيعة الصوت المغوي ومختمؼ الكيفيات المرتبطة بإ -أ
وذلؾ في بيئتو المغوية؛ فضال عف تقديـ نفس العوف، وفي المستوى االصطالحي 
أساسا، لمجاالت وتخصصات عمـ أمراض األذف واألنؼ والحنجرة وعمـ تصحيح وتقويـ 
النطؽ والسمع وعمـ النفس والتجويد والقراءات وتعميـ وتعمـ أصوات المغة والغناء 

طبة والفصاحة والبالغة والبياف... إلخ. ىذه المجاالت يمكف واإلنشاد والخطابة والخ
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تقسيميا قسميف كبيريف أحدىما ذو عالقة مباشرة أو غير مباشرة بمجاؿ الطب، 
 وثانييما ذو عالقة بمجاؿ األصواتية خاصة والمسانيات عامة؛

ماء تقديـ صورة عف الجانب المعيب في العممية الصوتية، توضح اىتماـ العرب القد  -ب
بالجانب اآلخر النظير لموضوع الفصاحة، وتبيف كيفية تشخيصيـ لآلفات واالختالالت 

 النطقية والسمعية، بؿ والعصبية؛

التركيز عمى أف أوؿ بداية تكوف انطالقا مف االصطالح المصحوب بتفسير الحاالت  -جػ
 المعيبة أو المرضية؛

يصمح نصا لمقراءة كأي نص ليذه إف ىذا المعجـ ذو وظيفتيف كبيرتيف، فيو مف جية  -د
األخيرة، ومف جية ثانية يصمح أداة لمعمؿ يستشيره كؿ مف يبحث في أمر العيوب 
واألمراض السمعية والنطقية وخاصة عند مف خاضوا في مثؿ ىذه الموضوعات مف 

 عممائنا العرب القدماء عمى وجو التحديد؛

د تحرير الوصفة الطبية بالمساف تأكيد دور ىذا المعجـ في الترجمة عند مف يري -ىػ 
 العربي.

 مصدر مادة هذا المعجم وطبيعتها

إف مصدر مادة ىذا المعجـ ىو في الحقيقة مصدر عربي قديـ ومتعدد، تنتظـ مادتو 
مباحث ذات عالقة وثيقة بالصوت، سواء فيما يرجع إلنتاجو واستقبالو أو فيما يرجع لتنظيـ 

مؤلفات  –1صادر التي استقينا منيا ىذه المادة كالتالي: العمميتيف المذكورتيف. وتتوزع الم
معاجـ عربية قديمة؛  -3مؤلفات في الطب العربي القديـ؛  –2في خمؽ اإلنساف)والفرؽ(؛ 

مؤلفات في  – 6مؤلفات في القراءات والتجويد؛  –5مؤلفات في النحو والصرؼ؛  –4
مؤلفات في الفمسفة  –8ياف؛ مؤلفات في الفصاحة والبالغة والب –7الميجات العربية؛ 

مؤلفات في الفقو والتفسير. وىذه المصادر تشمؿ فترة زمنية تمتد ما يقرب مف  –9والمنطؽ؛ 
 عشرة قروف. 
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وأما طبيعة ىذه المادة، فمستخرجة مف مظاف مختمفة متنوعة تتفاوت في عالقتيا 
. فالمصطمح المستخرج بالصوت إنتاجا واستقباال، وفي تناوليا لمختمؼ قضاياه نظرا وتحميال

يتعمؽ إذف بمختمؼ أسباب العممية الصوتية المعيبة ومكوناتيا؛ فيو ييـ األعضاء المزودة 
بالمادة الخاـ )النفس( التي يتشكؿ منيا الصوت، وييـ األعضاء الممتدة عمى طوؿ القناة 

لى حروؼ؛ وييـ  الصوتية وىي التي تفعؿ في النفس أو تتفاعؿ معو، فتحولو إلى أصوات وا 
األعضاء المستقبمة لمصوت كما ييـ األعضاء التي تنسؽ مختمؼ العمميات الصوتية؛ أي 

 الجياز العصبي وفيو الدماغ.

 باب السٌن

 : * سأت

 .649السؤت: شدة الخنق، ٌقال سؤته سؤتا

 .650خنقه  -كمنعه  –وسؤته 

 : * سدد

، وقولهم ال تجعلن بالكسرالكالم الصحٌح، وبالفتح العٌب. والجمع أسدة، والقٌاس سدود

م أو مبجنبك األسدة، أي ال تضٌقن صدرك. فتسكت عن الجواب كمن به عٌب من ص

 .651بكم

 :* سجن

 .652سجن اللسان: منعه من الكالم  

 :* سرم

 .653سرم األنؾ سرما: انقطعت أرنبته 

 : * سقط

، وتكلم فما سقط بحرؾ وما أسقط حرفا هذا 654سقط فً كالمه سقطا، وأسقط أخطؤ  

 .655األعم

 : سكب*  

 .656سكب الكالم أكثر  منه   
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 :  سكت* 

 سكت ٌسكت سكتا إذا قطع الكالم.    

 .657. أصاب فالنا سكاٌت،  إذا أصابه داء منعه من الكالمسكات* 

 .658أي انقطع ولم ٌتكلم ؛أي طول سكوت. وضربته حتى أسكت ؛به سكات -

 .659: انقطع كالمه فلم ٌتكلم. والسكتة داء  أسكت -

 .660الصوت من الفم والحلق واألنؾ، وصوت النابم: السكت -

: هو ترك التكلم مع القدرة علٌه، وبهذا القٌد األخٌر ٌفارق الصمت، فإن القدرة السكوت -

على التكلم ؼٌر معتبرة فٌه. ومن ضم شفتٌه أن ٌكون ساكتا، وال ٌكون صامتا إال إذا طالت 

 أٌضا. 662. والسكوت هو اإلزمام 661مدة الضم

 * سكك.

 .663االستكاك هو أن ال ٌسمع شٌبا البتة -

 :  * سلطع

 .664السلطع المتتعتع فً كالمه    

 * سلنطع.

 .665: الرجل المتعّته فً كالمه كؤنه مجنون السلنطع -

 * سهب.

ٌّا فً اللسان. ٌقال اإلسهاب - : هو بسط الكالم مع قلة الفابدة، لذا عد العسكري اإلسهاب ع

. 666فٌقال: رجل مسِهب، إذا أكثر الكالم -هاء وكسرهابفتح ال –للمرء: مسِهب ومسَهب 

وأطاله فً ؼٌر طابل فٌه، وهو فً هذا الجانب ٌختلؾ عن اإلطناب. فاإلطناب إطالة 

 الكالم لؽاٌة بالؼٌة...

ولقد مٌز بعض اللؽوٌٌن بٌن "المسهـِب" بكسر الهاء، و"المسهب، بفتحها، فعدوا "المسهب" 

ب. وأضاؾ ابن قتٌبة فً كتابه "الجراثٌم" إن "المسهب" إذا بفتحها، المكثر الكالم فً صوا

 .667أكثر الكالم وكان من حرؾ سمً "المفند" ولكثرة الكالم فً العربٌة مفردات كثٌرة"

 باب الشٌن

 * شأشأ:

 .668من الشؤشؤة: عٌب نطقً ٌنشؤ عنه نطق السٌن بما ٌشبه الشٌن  
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 : * شجر

  .669عضضه فً بسمٌت مشاجرة لتداخل كالمهم بع   

 : * شحج

 .670قال أبو عثمان )وقال ٌعقوب(: إنما ٌقال ذلك للؽراب إذا أسن وؼلظ صوته   

 .شخر* 

دون األنؾ. والشخٌر  671: صوت من الحلق، وقٌل: من األنؾ، وقٌل من الفمالشخٌر -

 أٌضا رفع الصوت بالّنخر.

والنخٌر من  األصمعً: من أصوات الخٌل الشخٌر والنخٌر والكرٌر، فالشخٌر من الفم، -

 .672والكرٌر من الصدر ،األنؾ

 .674والشخٌر أٌضا صوت النابم 673ابن قتٌبة: الشخٌر من الفم -

 شخس.*  

 .675شخست األسنان شخاسا، فسدت ومالت من كبر أو علة  

 .* شخص

 .676صاحب العٌن: شخصت الكلمة فً فمه، لم ٌقدر على خفض صوته بها

 .* شدد

 .677بالكسر: اسم من االشتداد الشدة -

: قال ابن المقفع "إذا كثر تقلٌب اللسان، رقت جوانبه، والنت عذبته.... اشتداد )المخارج( -

هـ ( إذا حبس اللسان عن االستعمال اشتدت علٌه مخارج 222وقال العتابً )ت 

 .678الحروؾ"

: المشدد إن كان من الباء أطبق شفتٌه من ؼٌر إفحاش وال تطوٌل، وإن كان من المشدد -

عن درجة الباء قلٌال، فاألول مثل "رب العالمٌن"، والثانً مثل "صم بكم".  المٌم أطاله

وفً الثاء والظاء والطاء نحو ولٌكن طرؾ لسانه لَِصَق بالحنك من شدة ؼٌر مستعلٌة. 

 .679"ذلك

 :  * شدق

 .680شدق شدقا: عظم شدقا، ورجل أشدق وامرأة شدقاء   



 

 

 

201 
 

األعرابً "…. ألعراب، ٌقول الجاحظ: : فً تعرٌؾ التشادق وقبحه، حتى بٌن االتشادق -

هو الذي ٌصنع بفكٌه وبشدقٌه ما ال ٌستجٌزه أهل األدب من خطباء المدر... … المتشادق

… "والتشادق معتبر من أهم عٌوب النطق الخطابً كالتقعٌر والتقعٌب والتمطٌط

سٌما اللحن، أي االنحراؾ عن أصول  وٌتضاعؾ كرهه إذا صاحبته عٌوب أخرى ال

وتبقى )….( راب وقواعد اللؽة بسبب احتكاك العربٌة باللؽات األعجمٌة وتؤثرها بها اإلع

آفة التشادق أخؾ وطؤة من العً والحصر، وٌبقى المتشادق أقرب إلى العذر من العً 

 .681الَحِصر

 .682: ٌتشدق اللحن فً الكالم وٌفضع فٌه أي ٌكسرهتشدق -

طرٌقة فً النطق مستكرهة، تقوم على : وٌقال أٌضا التشدٌق والتشادق، وهو التشدق -

 .683المؽاالة فً استؽالل دور الفكٌن والشدقٌن فً تقطٌع الحروؾ وتؤلٌؾ الكلمات

: ومن العٌوب التشدٌق، وصفته تطوٌل الحروؾ فً تمٌٌل أٌمن الشدقٌن أكثر التشدٌق -

ل "إن من تمٌٌل األٌسر، واالستعانة بهما عند المخفوض أو التنقل من خفض إلى فتح، مث

ًّ هللا" )األعراؾ، اآلٌة  ًّ ٌرٌدون وجهه، )الكهؾ، 196ولٌ ( أو إلى رفع مثل قوله: "والعش

  .684(28اآلٌة 

ًّ الشدق، للتفصح  وٌقال عنه للرجل: "أشدق" إذا  –أي: تكلؾ الفصاحة  –والتشدٌق هو لَ

مومة فً كان ذا بٌان. أما التوسع فً الكالم فٌقال له: المتشدق، المتفٌهق، وهً صفة مذ

 .685اللسان، ألنه ٌتكلؾ

، واتساع الشدقٌن هو 686: هو سعة الشدقٌن، ٌقال: رجل أشدق وهو الواسع الشدقالشدق -

 .687اتساع الفم، فٌكون األشدق هو األفوه )األفوه الواسع الفم( كما قال ابن فارس

 متشادق 

قرة بلسانها. ل البالذي ٌتخلل بلسانه كما تتخل"عاب النبً )ص( المتشادقٌن والثرثارٌن، و -

واألعرابً المتشادق، وهو الذي ٌصنع بفكٌه وشدقٌه ما ال ٌستجٌزه أهل األدب من خطباء 

 .688أهل المدر، فمن تكلؾ ذلك منهم فهو أعٌب، والذم له ألزم"

ثم من الخطباء "عمرو بن سعٌد" وهو األشدق، ٌقال إن ذلك إنما قٌل له لتشادقه فً الكالم، 

 .689أفقم مابل الذقنوقال آخرون بل كان 

 * شذب:

 )انظر التشظً(. التشذب -

 . * شرم

 .690شرمت الشفة شرما: انشقت، وشرم األنؾ: انقطع طرؾ أرنبته
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. قال 691: "إذا كان )الرجل( مشقوقهما )الشفة السفلى والشفة العلٌا( فهو أشرم"الشرم  -

األنؾ من عرضه الزجاج واألصمعً: "أما أن تنشق الوترة التً بٌن المنخرٌن أو ٌنشق 

 .693، والذي ٌنشق ؼرضوؾ منخرٌه فهو أشرم "692)فذاك( الخرم

 * شظى.

حال تطرأ على الهواء الفاعل للصوت، فتخلخل أجزاءه فٌنعكس ذلك سلبا على  التشظً: -

خاصٌة الصوت الناتج. ففً بداٌة الفصل الثانً من رسالة أسباب حدوث الحروؾ، فرق 

النوع األول هو الصوت الحاد، ٌقول عنه: "و أما حال ابن سٌنا بٌن نوعٌن من الحروؾ، 

المتموج فً نفسه من اتصال أجزابه وتملسها... فٌفعل الحدة" أما النوع الثانً، فهو 

الصوت الثقٌل. ٌقول عنه:"وأما حال المتموج فً نفسه من ]...[ تشظٌها وتشذبها فٌفعل... 

 .694الثقل"، وقال مرة أخرى "تشظٌها  وتخشنها"

 :  * شغى

 .695شؽٌت السن شؽى : زادت على عدد األسنان

قال أبو عثمان وقال األصمعً: شؽٌت األسنان إذا اختلفت نبتتها وال تتسق، ٌطول بعضها 

 .696وٌقصر بعضها

بحٌث ٌطول  698أو  تنشق 697أن ٌختلؾ منبت األسنان أو نبتتها فال تستويالشغا:  -

 .699بعضها وٌقصر بعضها

بعضها على بعض. أما عند الربعً فهو تقدم األسنان العلٌا  والشؽا كذلك أن تركب األسنان

 .700على السفلى

 * شكل.

 .701: المختلط فً كالمه المشكل -

 : * شمرج

 .702الشمرجة، ومنه المشمرج وهو التخلٌط فً الكالم"   

 * شمظ : 

 .703شمظ اإلنسان بكالم ٌخلط لٌنا بشدة   

 * شنج

. ومثال ا الالّ امة... مثل قول القابل فً موضع الرّ : أن ٌؤتً اإلنسان بؤلفاظ ؼٌر ت التشنج -

. والتشنج نقٌض 704ذلك قول القابل فً موضع السٌن الشٌن ومن الكالم ماال ٌحصى كثرة
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االسترخاء، وهو أن ٌؤتً اإلنسان بؤلفاظ زابدة خارجة من الجاري المجرى الطبٌعً على 

 .705ؼٌر نظام

ة تصٌب اللسان فتضر بالكالم. ٌقول: " قد أما ابن سٌنا فركز على التشنج من حٌث هو آف

ٌكون تشنج اللسان من رطوبة لزجة تمدد عضله عرضا، وقد تكون من سوداء مقبضة، 

وقد تكون فً األمراض الحادة إذا أحدثت تشنجاً فً عضلة اللسان عن طرٌق التجفٌؾ 

ٌُظهر أٌضا ضررا فً الكالم"والتشوٌه. والتشن  .706ج قد 

 * شنشن.

ـنـْش - : فً اللؽة بكسر الشٌنٌن: الخلٌقة والسجٌة، وال عالقة بٌن االستعمال اللؽوي نِةالشِّ

 للكلمة واستعمالها االصطالحً.

وفً االصطالح: على ما ذكر السٌوطً: جعل الكاؾ شٌنا مطلقا، وكـ "لبٌش اللهم لبٌش"ـ 

 أي لبٌك، وٌنسبها إلى أهل الٌمن.

على السٌوطً دون استخدام هذا  وقد ورد وصؾ هذه الظاهرة لدى بعض السابقٌن

المصطلح، ومن هإالء ابن فارس والقلقشندي الذي قال: تبدل حمٌر كاؾ الخطاب شٌنا 

معجمة فٌقولون فً قلت لك، قلت لش. وهذا االبدال ما زال شابعا فً لهجة صنعاء، وبرٌم 

منك( وفً جمٌع البالد العربٌة. فٌقال هناك: "أخوش وأبوش ومنش"، فً )أخوك وأبوك و

 )انظر: الكشكشة(.

وتفسٌر هذه الظاهرة من الناحٌة الصوتٌة أن مخرج الكاؾ قد تقدم قلٌال إلى وسط الحنك  

 .707وهو مخرج الشٌن، مع تراخ فً قوله المؽلق نشؤ عنه احتكاك

فإن  -دون أن تتقٌد بقاعدة معٌنة، –فإذا كانت هذه الظاهرة تعنً إبدال الكاؾ شٌنا مطلقا 

أن تلك اللهجة تلؽً صوت الكاؾ من بٌن األصوات  -ٌقول رشٌد العبٌدي كما -هذا ٌعنً

العربٌة. ٌقول السٌوطً الشنشنة فً لؽة الٌمن تجعل الكاؾ شٌنا مطلقا. فٌقولون فً كبٌر 

  .فربما كان ٌقول: الجعبة، وٌرٌد: الكعبة… بٌر،ـ وفً كلمة جلمة وفً: علك: علجڇ

ة تمٌل إلى إبدال الكاؾ جٌما آربة، وهً أشبه وٌبدو لً من كالم السٌوطً أن الشنشن

فً لهجات أهل العراق  –الٌوم  –. وهذا الصوت هو الشابع chairفً مثل:  (ch)بصوت 

وفً علك: علج .. فربما كان هذا  ،جلمة :بٌر، وفً كلمةچوالخلٌج، فٌقولون فً كبٌر:

رثها الناس منذ عهد مبكر الصوت هو من بقاٌا ما تركته اللهجات العربٌة المذمومة التً توا

 .708عن طرٌق هجرات بعض عرب الٌمن إلى بلدان الخلٌج

 *  شنف.

 أٌضا. 710. وهً شنفاء منقلبة العلٌا، وهً قلساء709هو انقالب الشفة العلٌاالشنف:  -
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 * شهق.

712وشهاقا وبعضهم ٌقول شهوقا 711-لؽتان –من شهق ٌشَهق وٌشهق شهٌقا  الشهٌق -
 

 .713ردد البكاء فً صدره

 .714الشهٌق ضد الزفٌر، فالشهٌق رد النفس، والزفٌر إخراجهو -

. قال 715أبو جعفر الرازي نقل عن الربٌع: "أن الزفٌر فً الحلق، والشهٌق فً الصدر" -

 (.162هللا جل وعز فً صفة أهل النار: "لهم فٌها زفٌر وشهٌق". )هود، اآلٌة 

فٌر من شدة األنٌن وقبٌحه، أبو إسحاق: " الزفٌر والشهٌق من أصوات المكروبٌن. والز -

والشهٌق األنٌن الشدٌد المرتفع جدا. قال و زعم أهل اللؽة من البصرٌٌن والكوفٌٌن أن 

. 716الزفٌر بمنزلة ابتداء صوت الحمار فً النهٌق، والشهٌق بمنزلة آخر صوته فً النهٌق"

ر وشهق الرجل إذا أخذ نفسا بسرعة معه صوت من حنجرته كما ٌفعل المتعجب من أم

 ٌنكره. والشهقة: الصٌحة. ٌقال: شهق فالن شهقة الموت.

 باب الصاد

 : * صات

 .                                 717صات صوتا: صاح فهو صابت... وصٌت   

  * صاح

 .718الشًء صٌحا وصٌاحا: صوت، والشًء صٌحا: تشقق، وصٌح بالقوم صٌحة هلكوا

 * صام

 .719اعن الطعام والكالم صوما: تركهم صام -

 :* صت

 .720صت صتٌتا صاح وجلب  

ٌَّت. أي شدٌد الصوت. وفً الصتٌت - : الصوت والجلبة. صات: ٌصوت. ٌقال: رجل َص

. ٌقال: هو صٌت  ُُ الحدٌث: "كان العباس رجال صٌتا". أي شدٌد الصوت عالٌُه

 .721وصابت

 * صحف

 اشتباها. : هو قراءة الحرؾ فً الصحٌفة خطؤ، كؤن ٌقرأ النون باء، أو ٌاء،التصحٌف -
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ُؾ والصحفً: هو الذي ٌروي الخطؤ عن قراءة الصحؾ، بؤشباه    وفً المعجمات: الُمَصحِّ

 .722الحروؾ، وهً مولدة

 : * صحل

 الصوت صحال، صار فٌه كالبحة الحسنة. صحل -

ْحل   .723الصاد والحاء والالم كلمة: وهً بحح فً الصوت ٌقال لألبح األصحلالصَّ

 .724صوته فهو أصحل الصوت: صوت فٌه بحة. صحل الصحل -

 فهو أصحل وصحل، بحَّ أو احتد فً بحح. –كفرح  -صحل صوته - 

 .725خشونة فً الصدر، وانشقاق فً الصوت من ؼٌر أن ٌستقٌم –محركة  –الصحل  - 

 .726الصحل صوت معه بحح، حدة الصوت مع بحح -

 .727أبو زٌد: الصحل، حدة الصوت مع بحح. صحل صوته صحال، وهو أصحل وَصِحل -

. وصحل ٌصحل صحال بّح. وفً حدٌث رقٌقة: 728أبو عبٌد: الصحل صوت معه بحح -

"فإذا أنا بهاتؾ ٌصرخ بصوت صحل". وحدٌث ابن عمر: "أنه كان ٌرفع صوته بالتلبٌة 

َبّح". وحدٌث أبً هرٌرة فً نبذ العهد فً الحج: "فكنت أنادي حتى صحل  ٌَ حتى ٌصحل أي 

 .729صوتً"

  * صدح:

طابر صدحا: صوت صوتا شدٌدا، والطابر صادح وصدوح، وكل رافع الحمار وال صدح -

 . 730صوته فهو صادح

 .* صرف

 كذلك. 731الصرٌؾ والصلصلة والبربرة والصدح والصحل الصوت واألطٌظ الصوت -

 * صعق

 الصعق والصعاق: -

ِعق والصعاق الصلب الصوت -  .732ابن السكٌت: الصَّ

 .* صغر

لح تصؽٌر مقابال لمصطلح تعظٌم، وذلك فً )الصوت(: أورد ابن سٌنا مصطتصغٌر -

عالقة بٌن تقابل البرودة والحرارة ٌقول: "الحرارة تعظم الصوت، والبرودة تحذره 

 .733وتصؽره"
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اللسان: الصؽٌر ]اللسان[ ٌكون ألثػ، ألنه ٌقصر بالحروؾ كالذي ٌعرض للصبٌان * صغر 

 .734عند قصر ألسنتهم كاأللثػ، فإذا كبروا فصحوا وذهبت اللثؽة"

 . * صفر

 .735صفٌرا. صوت "والصفٌر هو الصوت بالفم والشفتٌن" صفر -

. والصفٌر 736حكى الفراء عن بعضهم قال: " كان فً كالمه ُصفار، بالضم، ٌرٌد صفٌرا"

 .737هو الصوت الذي ٌسمع من النابم عن تْردٌِد َنفسه

السٌن والصاد والصفٌر خاصٌة صوتٌة ٌتمٌز بها فً اللسان العربً عامًة ثالثُة أحرؾ هً 

"وأما  .738والزاي. فهذا سٌبوٌه ٌقول فً باب اإلدؼام فً حروؾ طرؾ اللسان والثناٌا"

التً أدؼمت فٌهن، ألنهن حروؾ  739الصاد والسٌن والزاي فال تدؼمهن فً هذه الحروؾ

 كما شرح محقق الكتاب. 741أي أرفع وأعلى ؛740الصفٌر، وهن أندى فً السمع"

وؾ الصفٌر" وشرحه قابال: "... حروؾ الصفٌر" وهً وتبنى شارح المفصل تعبٌر "حر

الصاد والزاي والسٌن، ألن صوتها كالصفٌر )و( ألنها تخرج من بٌن الثناٌا وطرؾ 

 .742ان، فٌنحصر الصوت هناك وٌصفر به"اللس

بد منه فً تشكل الحروؾ المذكورة، لكنه قد ٌتحول إلى عٌب ٌصاحب  وهذا الصفٌر ال

بآلة الصوت أو بطرٌقة إنتاج أو تقلٌد بعض األصوات. لذلك  نطق الحروؾ بسبب آفة تحل

ٌفصح فً قراءة القرآن بمراقبة هذا الصفٌر حتى ال ٌخرج عن االعتدال المطلوب. ٌقول 

ابن البناء فً بٌان العٌوب: "وأما السٌن فال ٌصفر فٌها صفٌرا تسمع الزاي منها، بل ٌجتهد 

إذا جاءت  ،  و ءت الزاي فلٌخلصها أٌضافً أن تكون سٌنا خالصة بال شوب، فإذا جا

التشدٌد، ولٌبِدها صافٌة من اإلشمام، فإن كان ممن ٌشم الصاد زاٌا فً   من  الصاد فلٌزدها

َعاء"، أتى بذلك وسطا بإحسان وإتقان" 1و"ٌصدقون" 1مثل "الصراط" ٌُْصِدر الرِّ . وإن 1و"

 .744ألمور"بالسٌن طلب ذلك بؤعدل ا 743كان ممن ٌقرأ )الصراط، وصراط(

بد منه فً تشكٌل الحروؾ فإن وجوده فً بعضها اآلخر بسبب آفة  فإذا كان الصفٌر ال

ٌعد عٌبا. ومن بٌن األمثلة التً ذكرها الجاحظ عن ذلك  -هنا األسنان -تصٌب آلة الصوت 

قوله: قال خالد بن ٌزٌد األرقط: "خطب الجمحً خطبة نكاح أصاب فٌها معانً الكالم، 

صفٌر ٌخرج من موضع ثناٌاه المنزوعة، فؤجابه زٌد بن علً بن الحسٌن  وكان فً كالمه

بكالم فً جودة كالمه إال أنه فضله بحسن المخرج من الصفٌر. فذكر عبد هللا بن معاوٌة 

 .745بن عبد هللا بن جعفر سالمة لفظ زٌد بسالمة أسنانه"

 .746: اصطكاك هو اضطراب األشٌاء حتى ٌضرب بعضها فً بعضصكك
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 .* صلب

 صالبة اللسان -

ٌفتش عنه بمشاركة الدماغ أم ال، فإن … صالبة فً حرؾ اللسان: "االمتناع من الكالم

تشنج* هو أم أكان معه ضرر الحواس فهو بمشاركة الدماغ، وإن لم ٌكن معه ذلك  فانظر 

أم ورم قد ثقله فعالج  ظاسترخاء** أم صالبة فً جرم اللسان تعسر حركته أم رطوبة أم ؼل

 .747بما ٌلٌق" الٌبس

 . * صلخ

  .748صلخ صلخا: ذهب صوته صلخ. -

. ونقل السٌوطً عن القاموس أن األصلخ األصم 750أو الشدٌد الصمم 749األصم األصلخ:

 .751الذي ال ٌسمع البتة"

 :* صمت

، وٌقال للرجل إذا 752: صمت صمتا وصماتا وأصمت: إذا أرّم، وأمسك عن الكالمصمت -

 .753و مصمت"اعتقل لسانه فلم ٌتكلم، أصمت فه

: تحدث الجاحظ عن الصمت فربطه بالمدة الزمنٌة. ٌقول: "طول الصمت ٌفسد الصمت -

البٌان. وقال بكر بن عبد هللا المزنً: طول الصمت حبسة. كما قال عمر: ترك الحركة 

عقلة وإذا ترك اإلنسان القول ماتت خواطره وتبلدت نفسه، وفسد حسه... واللسان إذا 

. واضح هنا أن 754ن، وإذا أقللت تقلٌبه وأطلت إسكاته جسؤ وؼلظ"أكثرت تحرٌكه رق وال

الصمت الزابد ٌنعكس سلبا على حركٌة ومران العضو المصوت، وبالنتٌجة على جودة 

  اإلنتاج الصوتً.

 : صمخ *

 .755: َصمخه صمخا: ضرب صماخه. وصمخه الصوت: بلػ صماخه صمخ -

 * صم.

قال أبو حاتم: )ٌقال( "َصّمت أذنه، وال  …: صم اإلنسان صمما. وأصم ذهب سمعهصم -

.  وأصممَت الرجل وجدته 756ٌقال ُصمَّت. وصم فً الفتنة والشر. وأصم لّج فلم ٌسمع

 .757أصم

ماخ قد خلق باطنه أصم لٌس فٌه والصمم - ٌََصمُّ صما وصمما وهو أن ٌكون الصِّ : من َصمَّ 

. وهو فً 758صوت بتموجهالتجوٌؾ الباطن المشتمل على الهواء الراكد الذي ٌسمع ال
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وثقل  760. وهو عند الخلٌل "ذهاب السمع"759لسان العرب: "انسداد األذن وثقل السمع"

 761السمع، وٌسمٌه الخلٌل أٌضا الوقر، وهو من وقرت أذنه عن كذا ثقلت عن سمعه.

ٌُِّن الصمم فً الكل. ونسبة له لقب العرب رجب شهرا أصم ألن لٌس فٌه  - رجل أصم ب

 .762حركة قتال كما قال الخلٌل صوت مستؽٌث وال

 .763: ذهاب السمع الصمم  -

الصمم هو انسداد األذن وثقل السمع، ورجل أصم ال ٌطمع فٌه، وال ٌرد عن هواه وكؤنه  

 .764فال ٌسمع ىٌُناد

واألصم الذي ٌولد من الناس أصم فله صٌاح ولٌس له كالم. وأما اللثؽة وأسباب الحبسات 

ٌحصل إال بالتعرؾ على تقطٌع األصوات والحروؾ وهذا  األخرى فشًء آخر. والكالم ال

 ال ٌحصل لألصم.

 * صهصلق

 .765: الصوت الشدٌد للرعد والمرأة والفرس الصهصلق -

 :  * صهل

 الصهل والصهلة كالصحل.  

 باب الضاء

 * ضـأضـأ.

: صوت الناس، وهو الضوضاء. والضوضاة والضوضاء: أصوات الناس الضأضأة -

 .766صوات المختلطة والجلبةوجلبتهم. وقٌل األ

 : * ضاق

 .767ضاق الرجل: رفع صوته صارخا 

 . * ضب

 . 768ضبت الشفة ورمت 

 .* ضج

 .ضجٌج -
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، وفً لسان العرب: ضج القوم 769الضجٌج من ضج القوم ضجاجا، وأضجوا جلبوا

. وفً مختار الصحاح 770ٌضجون ضجٌجا... وأضجوا إضجاجا إذا صاحوا فجلبوا

 .772والجلبة )والجلب( بفتح الالم فٌهما، األصوات، 771الضجٌج: والضجة الجلبة

إن الضجٌج بصفة عامة هو كل صوت مرؼوب عنه، لكونه ٌزعج المستمع بسبب قوته 

التً قد ال تتحملها األذن البشرٌة، أو بسبب عدم مالءمته للحظة أو السٌاق الذي ٌجري فٌه، 

على عٌنات واسعة من أو بسبب عدم مالءمته لمقام المستمع. فالضجٌج لفظ عام ٌطلق 

األصوات تشترك جمٌعها فً كون المستقبل ال ٌقطعها أو ٌدركها بشكل إرادي وقصدي. 

 إحداث األصوات الضجوجة: عنومن أمثلة النهً 

 قوله تعالى: – 1

 .773" أقصد فً مشٌك واؼضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت الحمٌر" -

 .774هروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض"فوق صوت النبً وال تج أصواتكم "..ال ترفعوا-

 قول النبً الكرٌم: -2

..." إن هللا ٌبؽض كل جؽظري جواظ، سخاب فً األسواق" )رواه ابن حبان فً صحٌحه 

 وهو منقول عن أبً هرٌرة( والسخاب هو الرجل الكثٌر الجلبة والضجاج والخصام. 

ح لكل مصلً أن ٌتحدث "إذا قلت لصاحبك واإلمام ٌخطب: صه فقد لؽوت".  إذ لو سم-

ولو بكلمة واحدة ألصبح األمر فوضى، ولم ٌعد أحد قادرا على اإلنصات. وهذا فً باب 

 النهً عن القلٌل، ألن كثٌره ٌضر.

واألصوات الضاجة أو الضجوجة هً األصوات الخارجة عن االعتدال المطلوب فً المقام 

 .775هلكة"*المحدد. هذه األصوات قد تكون "ُمْصِمَمة" وقد تكون "م

 *  ضجع 

ع -   :َتضجُّ

 .776األصمعً: ارتفعت قرٌش فً الفصاحة عن ... تضجع قٌس - 

 . ضجم* 

 .778 / 777ضجم ضجما: مال ذقنه أو فمه إلى جانب. والرجل أضجم   

 :الضجم -

. وهو عٌب ٌكون له تؤثٌر 779قال ابن قتٌبة هو مٌل ٌكون فً الفم، وفٌما ٌلٌه من الوجه -

 على إخراج الكالم.
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ابن جنً: "الضجم المٌل واالختالؾ. والتحرٌؾ فً الكالم: تؽٌٌره عن معناه، كؤنه مٌل  -

 .780به إلى ؼٌره، وانحرؾ به نحوه"

 * ضرر

)الصوت(: "إذا ابتلت الطبقة التً تعم الحلق والحنجرة برطوبة كثٌرة أضرت ضرر  -

وكثرة الصٌاح  بالصوت إضرارا شدٌدا. والنوازل النازلة من الرأس كلها تضر بالصوت"،

وحٌث تضؽط  يءأٌضا ٌحدث فً عضل الحنجرة مثل الورم وجمٌع األورام فً المر

وكذلك قطع اللهاة  781قصبة الرٌة والحنجرة تضر بالصوت مضرة ؼٌر أولٌة".

 و"السن المتحركة" وما أشبه ذلك. 782واللوزتٌن*

 . * ضزز

 .784أة ضزاء. ورجل أضز وامر783ضز ٌضز ضزا )وضزٌزا( كما عند ابن القوطٌة(

لم ٌستطع أن ٌفرج بٌن حنكٌه خلقة خلق واللٌث: األضز، مصدره الضزز وهو الذي ٌتكلُم، 

 علٌها.

ثعلب عن ابن األعرابً: فً لحٌه ضزز وكزز، وهو ضٌق الشدق، وأن تلتقً  -     

األضراس العلٌا والسفلى إذا تكلم لم ٌبٌن كالمه. قال: والضزاز الذٌن تقرب ألحٌتهم 

 .785ٌهم مخرج الكالم حتى ٌستعٌنوا علٌه بالضادفٌضٌق عل

 .786األضز الذي إذا تكلم لم ٌستطع  أن ٌفرج بٌن حنكٌه خلقة -

 .787الضزز: لصوق الحنك األعلى باألسفل، ورجل أضز -

األضز: الضٌق الشدق الذي التقت أضراسه العلٌا والسفلى )ومنعت( أن ٌخرج بٌن حنكٌه  -

 .788ى ٌستعٌن بالضادخلقة أو من ٌضٌق علٌه مخرج، حت

، إذا تكلم  الرجل تكاد أَضراسه العلٌا 789* الضزز هو لزوق الحنك األعلى بالحنك األسفل

. والضزز فً اللحٌٌن هو أن تقع األضراس العلٌا على 790تمس السفلى فٌتكلم وفوه منضم

 السفلى فٌتكلم وفوه منضم.

ندما ٌتكلم وفوه منضم . واألضز الضٌق ما بٌن الفكٌن ع791ز وامرأة ضزاءٌقال رجل أض

. وهو الذي ال ٌستطٌع أن ٌفّرج بٌن حنكٌه إذا تكلم، وهً من صالبة 792كؤن أسنانه منضمة

، واألضز فً مستوى آخر" الضٌق الشدق الذي التقت أضراسه العلٌا والسفلى 793الرأس

 .794فلم ٌبٌن كالَمه"

سنان. قال ابن ومواضع األ –األعلى واألسفل  -الضزز: وهو عٌب فً تركٌب الحنكٌن  -

قتٌبة: "الضزز لصوق الحنك األعلى بالحنك األسفل، فإذا تكلم )المرء( تكاد أضراسه العلٌا 
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تمس السفلى" وال ٌخفى ما فً هذه الحالة من الخلقة من تؤثٌر على إخراج األصوات من 

 .795بٌن الفكٌن واألضراس

 * ضعف.

لعصب الذي ٌفعل النفخة، "الصوت ٌضعؾ أو ٌبطل إما آلفة تحل با )الصوت(:ضعف  -

ألن مادة الصوت النفخة وهذه هً العضل الذي فٌما بٌن األضالع، وإما آلفة حدثت بعضل 

بهذه ٌكون من النفخة قرع )....( وإما البتالل الحنجرة وفً هذه الحال ٌكون  الحنجرة ألن

ً الحلق الصوت أبحَّ مظلما وٌكون بعقب نزالت، وإما لورم فٌها وفً هذه الحال ٌكون ف

 .796وجع وٌكون بعقب الصٌاح كثٌرا"

 * ضغر.

 . ولعله تصحٌؾ عن الصفٌر.797ه: الصوت الذي ٌسمع من النابم عند تردٌد َنَفسِ الضغٌر -

 .* ضغضغ

 الضغضغة: -

 .798* الضؽضؽة: أن ٌتكلم فال ٌبٌن كالمه وٌقال أٌضا مؽمػ

 .799* الضؽضؽة: زٌادة فً الكالم وكثرته

 .800( وأن ٌتكلم  الرجل فال ٌبٌن كالمه* الضؽضؽة: لوك )الدرداء

األصمعً: "ٌقال للرجل إذا ٌتكلم بالكالم كؤنه ٌمضؽه مضؽا. ظل ٌضؽضػ كالما ال  -

 .801أدري ماهو. قال أبو حاتم قال منتجع: الضؽضؽة صوت ونفس

ابن درٌد: الضؽضؽة أن ٌتكلم فال ٌبٌن كالمه. وٌقال ضؽضػ اللحم فً فٌه إذا لم ٌحكم  -

 مضؽه.

 وت والجلبةالص

 صوت القوم وعوتهم أي أصواتهم. أبو زٌد واألصمعً معا : ...

 والضوضاة والضوضى أصوات الناس وجلبهم وقٌل األصوات المختلطة والجلبة.

وَة )بالصاد( وقال: الٌهود والصوة لصٌاح فكؤنهما لؽتان.  وروى عن ابن األعرابً : الصَّ

 .802م  لم ٌبٌنه أٌضاوضؽضػ الكالم: لم ٌبٌنه )...( ومؽمػ الكال

فضؽضؽة الكالم ومؽمؽته إنما هو على المجاز، واتفاق هذٌن الحرفٌن حقٌقة ومجازا مما 

 .803ٌشهد لهما بالتعاقب
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 * ضغم.

 .804أضؽَم الفُم: كثر لعابه -

 .805الضوة )انظر مادة ظبظب الظبظاب فً باب الظاء( -

 ضوا ضّوا وضّوة :* ضوع

 .806دة ورفع الصوت: تضور الصبً فً البكاء فً شالتضوع

 * ضٌق.

 .807النفسضٌق  -

فً حدٌث الرازي عن "آالت النفس" و "آالت التنفس"، ذكر مجموعة من األوصاؾ التً 

( 175( و"قصر النفس" )ص. 158تهم النفس، وهكذا تحدث عن ضٌق النفس" )ص. 

( و"النفس 181( وعن "النفس العظٌم" )ص. 176-175و"طول النفس" )ص. 

(. وتحدث عن  "المقدار من النفس 175و "امتساك النفس" )ص.  (181الصؽٌر")ص. 

 (.183الذي ٌحتاج أن ٌخرج فً حال الكالم )ص. 

 باب الطاء

 طبق.* 

 . 808الطبقاء من الرجال العً طبق.  

 .809رجل طبقاء ٌنعجم علٌه الكالم وٌنؽلق  

 * طحر.

 . 810ٌطحر طحرا ارتفع صوته من الزفٌر وهو مثل الزحٌرطحر  -

: الزحٌر ٌعلو فٌه النفس وٌشتد بؤنٌن، وقٌل هو الصوت من الصدر عند ارالطح -

 .811المشقة

: قال ابن السكٌت: "طحر طحرا: ارتفع صوته من الزفٌر. "وقال أبو عبٌدة: الطحر -

. والطحر 812"طحر طحٌرا: وهو الزحٌر". وقال ابن درٌد: "الطحر والطحار النََّفس ٌمانٌة

 .813لصوت مثل الزحٌر أو فوقه"النفس العالً. والطحٌر من ا

عٌب من العٌوب النطقٌة ٌقول: "من العٌوب الطحر، وهو  –عند ابن البناء  –والطحر 

إخراج الحروؾ بالنفس قلعا من الصدر، ولربما خفً بؤكثرها مخرج الحاء والهاء، لما 

ً ٌبالػ فً إخراجها من الشدة، ومنهم من ٌفتح لذلك فاه حتى كؤنه ٌصاٌح مخاصما له ف

 .814أؼضاب"
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 .815الرٌق الذي ٌٌبس على الفم من العطش. وتدعوه  العرب الدواٌة الطـُّرامة:

 : طرش* 

 .816. الصمم. ورجل أطرش ورجال طرشطرش -

 .817أهون الصمم. وٌقال هو مولده" -بفتحتٌن–: من الطرشطرش -

 .818: ثقل فً السمعطرش -

 .819طرش هو الصمم -

 .820[الطرش معروؾ ]ولٌس هو من صمم العرب - 

 .* طعطع

 .821: حكاٌة صوت الالطع والمتمطق إذا التصق لسانه بالؽار األعلى...الطعطعة -

نقل األزهري عن اللٌث قوله: "الطعطعة: حكاٌة صوت الالطع والناطع والمتمطق، وذلك 

، فٌسمعك من بٌن الؽار 822إذا ألصق لسانه بالؽار األعلى ثم نطع من طٌب شًء أكله

 .823واللسان صوتا

 * طعف.

 الطعفة -

نقل السٌوطً عن ابن درٌد أن "الطعفة" لؽة مرؼوب عنها، ومثل لها بقولهم "هو ٌطعؾ  -

فً األرض"، وأراد: مر ٌخبطها. ولم ٌنسبها إلى أحد من العرب، ولكن ابن درٌد أطلق 

علٌها هذا االسم من كلمة،"ٌطعؾ" كما قالوا فً )استنطى(: االستنطاء. والحق أن كثٌرا 

المرؼوب عنها، قد ذكرها اللؽوٌون فً معجماتهم، ولم ٌطلقوا علٌها اسما  من اللهجات

إبدال العرب الجٌم ٌاء، وإبدال بعض العرب القاؾ كافا، أو الباء  –مثال  –معٌنا، من ذلك 

 .824مٌما عند مازن بنً شٌبان، أو الجٌم كافا... إلى ؼٌر ذلك"

 : *طلل

طرؾ المسترط أو هً سقوط اللهاة حتى ال الطلطلة والطلطل لجمة فً الحلق، أو على  -

 .825ٌسوغ له طعام وال شراب

 : الطـِّالوة -

ٌه وهو أن ٌختر الرٌق حتى ٌتلطخ فٌقال للرجل إذا أصابه َجهد وعطش عصبت ِطالوة ب 

 . 826به الشفتان واألسنان

 * طمطم.
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 .827: الطمطم والطمطمً والطمطمانً: هو األعجم الذي ال ٌفصحالطمطم -

 .828ت:... رجل أعجم طمطم وطمطمانً... وهو الطماطمابن سكٌ -

، 831وال ٌبٌن كالمه 830، أو الذي ال ٌفصح829الطمطمانً واللخلخانً الذي ال ٌفصح -

 .832وكذلك اللخلخانً

 الطمطمً. الطمطمً والطمطمانً هو األعجم الذي ال ٌفصح. 

 ومطمطم فً خطه وكالمه.… فً لسانه طمطمانٌة 

 .833عجمة طمطمانً، بالضم، فً لسانه 

: الطمطمانٌة أن ٌكون الكالم مشتبها بكالم العجم. ٌقال رجل طمطم، أي فً * الطمطمانٌة

 لسانه عجمة ال ٌفصح. قال عنترة:

 .836* * * حزق  ٌمانٌة ألعجم طمطم  835النعام كما أوت 834تؤوي له حزق      

ظر فً . وبالن837قال أبو العباس: "الطمطمة: أن ٌكون الكالم مشبها لكالم العجم" -

الرواٌات التً أوردها المبرد بخصوص الطمطمانٌة، وهً رواٌات تتمركز حول تعبٌر 

فالن "ٌرتضخ لكنة" رومٌة، أو حبشٌة، أو فارسٌة، أو عجمٌة، ٌتبٌن أن الطمطمانٌة لكنة 

أو عجمة. وهذه الظاهرة تمس خاصة الناس وأشرافهم. ومن أسبابها الحضور القوي 

مكتسبة فً اللسان األول. ومن األمثلة التً ذكرها المبرد قلب لبعض العادات النطقٌة ال

الحاء هاء )أهروري بدل أحروري( "وهذه الهاء تشترك فً قلبها من الحاء أصناؾ من 

". ومنها قلب الطاء تاء )السلتان بدال من السلطان( وذلك أن بٌن التاء والطاء 838العجم

 .839َنَسًبا، ألن التاء من مخرج الطاء

أن التحوٌل الصوتً األخٌر هو عنوان الظاهرة )الطمطمانٌة( بالرؼم من أن هذا وٌبدو  -

 النوع من اإلبدال ٌكاد ٌتسع ألكثر من ذلك.

، وقد اشتهرت بها حمٌر فعرفت بـ ًءوتنسب ظاهرة الطمطمانٌة إلى حمٌر ونفر من ط

طاب  )طمطمانٌة حمٌر(. وتتم بإبدالهم الالم مٌما كقولهم: )طاب أمهواء( ٌرٌدون

. وكقول ذلك األعرابً الحمٌري ٌسؤل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: "أمن 840الهواء

أمبر امصٌام فً أمسفر" فؤجابه الرسول صلى هللا علٌه وسلم على لهجته، فؽٌر )أل( إلى 

)أم( فً كل مواضعها. وهذه حقٌقة تدل على أن السامٌات قد تضمنت طوال تارٌخها 

فات فً أداة التعرٌؾ، فهً فً العربٌة الباقٌة )أل(، وهً فً الطوٌل كثٌرا من االختال

وهً فً لؽة  –حمٌر البابدة )أم(، وهً فً السرٌانٌة )أ( فً آخر الكلمة، وفً السببٌة 

نون فً آخر الكلمة، وفً العبرٌة وبعض اللهجات العربٌة البابدة )هـ(  -حمٌر البابدة كذلك 

ة والبابلٌة والحبشٌة منها. ؼٌر أن التقارب بٌن فً صدر الكلمة، وخلت كل من اآلشورٌ

 .841الحمٌرٌة والعربٌة الباقٌة واضح، ألن الالم والمٌم قرٌبتان فً المخرج
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( المعروؾ أن أداة التعرٌؾ فمنفإذا كانت الطمطمانٌة تنسب إلى حمٌر ونفر من طًء )

طًء قدٌما. وذهب )األلؾ والمٌم( هً أداة التعرٌؾ على اإلطالق عند أهل الٌمن وحمٌر و

ابن هشام إلى أن هذه اللؽة مختصة باألسماء التً ال تدؼم الم التعرٌؾ فً أولها نحو ؼالم 

 وكتاب، بخالؾ )رجل وناس(.

وال تزال هذه الظاهرة شابعة فً الٌمن فً بعض جهات حماشد وأرخب وبنً حشٌش 

من بقاٌا اللهجة وبعض بالد همدان وسحار من صعدة وفً معظم مناطق تهامة، وهً بقٌة 

الحمٌرٌة أو السببٌة القدٌمة، )لهجات الٌمن قدٌما وحدٌثا(. ومن الٌسٌر تفسٌر هذا التبادل 

نهما من األصوات المتوسطة المتقاربة فً الم والمٌم فً أداة التعرٌؾ، إذ إبٌن ال

 .842الصفات

 طن.* 

أو  843كثٌر": صوت األذن والطست ونحوه... والطنطنة فً الصوت الكالم ال"الطنٌن-

 .845ٌقال طنطن ودندن دندنة بمعنى واحد .844كثرة الكالم والتصوٌت به

 :*  طول

اللسان: "إن كان ]اللسان[ زابد الطول لم ٌلتصق طرفه بمخارج الحروؾ، بسبب طول  -

 .846طوله، بل ٌبقى خارجا عنها

 باب الظاء

 * ظأظأ

 ظأظأة -

 ٌاالعل 847هتم الثناٌالم الشفة، واألعألٌقال: ظؤظؤ ٌظؤظا )ظؤظؤة(* وهً حكاٌة بعض كالم ا

 .848وفٌه ؼنة. ظؤظؤ األعلم، وظؤظؤ األهتم تكلما بكالم ال ٌفهم. وفٌه ؼنة

 .849)انظر الظبظاب تحته( الظاب -

 .850)انظر الظبظاب تحته( الظام -

ةُ. والوقش، الظبظاب - وة، والَعوَّ ، والظـَّاُب، والظـَّاُم: الكالم والجلبة، وكذلك الضَّ

 .851والوقشة

 ظلم* 

 مظلم: -
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" أما ابن سٌنا فٌقول  .852"إذا ابتلت )ؼضارٌؾ الحنجرة( قلٌال صار )الصوت( مظلما أبحَّ

عنه فً فصل بعنوان "فصل فً الصوت المظلم الكدر": "هو الذي ٌشبه صوت الرصاص 

إذا صك بعضه ببعض. وسببه رطوبة ؼلٌظة جدا. وتنفع منه الرٌاضة والمصارعة 

 . 853وحصر النفس..."

 اب العٌنب

 * عبعب

 .854الطوٌل، والذي ال ٌخرج صوته من حلقهعبعاب:  -

 .855الواسع الحلق والجوؾ العبعاب: -

 .856ٌقولون إن العبعب من الرجال: الذي ٌعبعب فً كالمه، وٌتكلم فً حلقه

. وفً نوادر األعراب: رجل عبعاب قبقاٌب، 857أن ٌشرب )الرجل( الماء وال ٌتنفس * العب

 .858ق  والجوؾ جلٌل الكالمإذا كان واسع الحل

 * عتت

 .859كرر القول، ومنه العتت إذا لم ٌستمر -

 .860تردٌد القول واألمر... "منه تعتعت فً الكالم إذا لم ٌستمر فٌه" -

 .861، محركة، ؼلظ فً الكالم، وتعتت فً كالمه، لم ٌستمر فٌهالعتت -

 .862قال  ابن األعرابً: العت: ؼط الرجل بالكالم وؼٌره  -

. وتعتت فً كالمه تعتتا: 863تـّه عتا: ردد علٌه الكالم مرة بعد مرة، وكذلك عاتـُهوعته ٌعُ 

. وكذلك تتعتع وتعتعه العً تعتعة. وتتعتُع الدابة ارتطامها 864تردد فٌه ولم ٌستمر فً كالمه

 .865فً الطٌن والرمل منه

فً  وفً القاموس: العتت ؼلظ 866ابن درٌد : "العتت شبٌه بالؽلظ فً كالم أو ؼٌره" -

 .867الكالم، لم ٌستمر فٌه

 . * عتم

 .868عتم اللٌل عتماً وأعتم أظلم - 

 العتم: -

 .869عتم الرجل عن الشًء ٌعتم وعّتم: كّؾ عنه بعد المضً فٌه -
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قال األزهري: أكثر ما ٌقال: عّتم تعتٌما، وقٌل: عّتم احتبس عن فعل شًء ٌرٌده. وعتم عن 

ْعِتم وأعتم وعّتم: أبطؤ ٌَ  .870الشًء 

  :* عته

ٌّن العته فهو معتوه  -   .871العته هو الناقص العمل ب

 . * عج

 .872"عج القوم ٌعجون عجٌجا: رفعوا أصواتهم داعٌن" - 

 .873*عثر: تعثر لسانه تلعثم

 * عجرف.

 :العجرفة -

: وعجرفٌة ضّبة أراها تقّعرهم فً هالعجرفة والعجرفٌة: الجفوة فً الكالم. قال ابن سٌد - 

 التً نقلها ابن منظور للفظ العجرفٌة:. ومن المعانً 874الكالم

 الخرق فً العمل والسرعة فً المشً. – 1

 التكبر. – 2

 عدم المباالة.  -3

وقد علق رشٌد العبٌدي على معانً مادة "عجرؾ" فقال: " هً  صفات تتفق مع ما  -

عرؾ عن ضبة من البداوة وخشونة المظهر، وؼلظ األصوات، مما ٌجعل كالمهم 

وبالخرق وعدم المباالة فً  –مرة أخرى  –وبالؽلظ والجفوة  -مرة –ر موصوفا بالتقع

ولذا كانت لهجتهم تعد إحدى  اللهجات المذمومة فً عرؾ قبابل العرب  –ثالثة  –الكالم 

 .875الفصٌحة ، وفً حكم اللؽوٌٌن بعد ذلك"

 .عجعج* 

ففة جٌما، مثال : فً اللؽة التصوٌت، وفً االصطالح إبدال الٌاء المشددة والمخالعجعجة -

 ذلك: "أبو علج " فً "أبو علً" و "بالعشج". 

 فً )بالعشً( فً قول الشاعر:

 المطعمان الضٌؾ* بالعشـج خالً عوٌؾ* وأبو علّج  * * *

 ٌقلـــع بالـــود وبالصٌصـــً وفً الؽداة كسر البرنـــً * * *

 .876بً" ونحو "تمٌمج" فً "تمٌمً" وحجتج فً "حجتً". وٌؤتٌك بج فً "ٌؤتٌك



 

 

 

218 
 

. 877هً"فً قضاعة كالعنعنة فً تمٌم، ٌحولون الٌاء جٌما " -كما قال أبو زٌد-والعجعجة 

أما أبن منظور فذكر أن " العجعجة فً قضاعة. كالعنعنة فً تمٌم، ٌحولون الٌاء جٌما مع 

. وٌشترط بعض العلماء شرطٌن لهذا اإلبدال. هما الٌاء المشددة والوقؾ، ومتى 878العٌن"

بدال عن هذٌن الشرطٌن عدوه شاذا. وٌعد ابن عصفور من العجعجة إبدال خرج هذا اإل

أمسجت" فً "أمسٌت"  ء من الكلمة، ومما ورد فً ذلكلٌاالجٌم من الٌاء أٌا كان موضع ا

 .879"و"أّجل" فً "أٌل

وقد الحظ رشٌد العبٌدي أن تحوٌل الٌاء جٌما لٌس وقفا على الٌاء المشددة، إذ ربما تتحول 

فٌفة، كما فً )راعً ومعً( وأن شرط وجود العٌن مع الٌاء ؼٌر متوفر فً سابر الٌاء الخ

 –فً آخر الكلمة  –األمثلة، كما هو واضح فً )البرنً والصٌصً( وأن إبدال الٌاء جٌما

ٌعنً ضمٌر المتكلم المجرور بحرؾ  –لٌس مقصورا على ٌاء النسب أو ٌاء المضاؾ إلٌه 

الٌاء األصلٌة والمزٌدة، كما... فً )علً والعشً  الجر أو اإلضافة بل هو مطرد فً

وراعً( ذوات الٌاءات األصلٌة. وهً نحو "حجتً" و"معً " و "فقٌمً" ذوات الٌاءات 

 .880المزٌدة

وقد علل القدماء اإلبدال فً العجعجة بقول شارح شواهد أبً علً الفارسً أن ناسا من 

الحرؾ ٌخفٌه، واإلدؼام فٌه ٌقتضً العرب ٌبدلون من الٌاء جٌما، لما كان الوقؾ على 

اإلظهار وٌستدعٌه، أبدلوا فً الٌاء المشددة فً الوقؾ الجٌم، ألنها أبٌن، وهً قرٌبة من 

 )...(881مخرجها"

وهذه الظاهرة الصوتٌة )اإلبدالٌة( لها ما ٌبررها وٌفسرها. فالجٌم والٌاء* حرفان متقاربان 

الشجرٌة، ٌنتجان بواسطة تفاعل اللسان  من حٌث نقطتا تلفظهما. فهما معا من األصوات

ن هذا األخٌر )التضٌٌق( أقوى فً إوسقؾ الحنك األعلى، وٌختلفان فً درجة التضٌٌق؛ إذ 

الجٌم منه فً الٌاء، فإذا شدد الضؽط على مخرج الٌاء فقد تتحول إلى جٌم، وإذا خفؾ 

بعض اللهجات  الضؽط على الجٌم فقد تتحول إلى ٌاء كما فً "مسجد" التً تحولت فً

المؽربٌة إلى "مسٌد"، وٌالحظ هنا أن تخفٌؾ الضؽط على مخرج حرؾ آخر قرٌب من 

الٌاء هو الكاؾ، فإن ذلك قد ٌحوله إلى ٌاء كما فً "هكذا" التً تتحول فً لهجة أهل 

 تطوان إلى "هٌدا".

ام دول وقد الحظ رشٌد العبٌدي أن اإلبدال بٌن الجٌم والٌاء بقً فً لهجات الكثٌر من عو

ٌبدلون الجٌم ٌاء، فٌقولون )دٌاٌة( فً:  -سٌما البصرة وال –الخلٌج. ففً جنوب العراق 

والبحرٌن  882دجاجة، )ضرب الكرة برٌله(، وٌرٌدون برجله، وتجد ذلك كثٌرا فً الكوٌت

 وؼٌرهما.

وللتعبٌر بلفظ أقرب إلى تجسٌد أو تمثٌل الظاهرة أكثر نجد أن مقال مجلة المجمع المصري 

ورد مصطلح "الٌجٌجة" الذي تقترحه لجنة المصطلحات بالمجمع، وذلك بدال من مصطلح ٌ

 العجعجة الذي ٌبدو أبعد فً التعبٌر عن الظاهرة.
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 .* عجم

 .883عجم عجمة وعجومة: لم ٌفصح وأعجمت الكالم ذهبت به إلى كالم العجم 

 الفراء: األعجم واألعجمً الذي ال ٌفصح وإن كان عربً  النسب. 

إسحاق: من قرأ "أعجمً" بهمزة وألؾ فإنه منسوب إلى اللسان األعجمً، تقول هذا أبو 

 رجل أعجمً إذا كان ال ٌفصح...

 بانً: أعجمت أعممت ]...[ والعجمً مبهم الكالم ال ٌتبٌن كالمه...ٌالش وأبو عمر

ألنها ال تتكلم وكل من ال ٌقدر على الكالم فهو  ،أبو عبٌدة.. البهٌمة سمٌت عجماء

 .884جمأع

عجم من العجمة: الذي ال ٌفصح وال ٌبٌن كالمه. وإن كان من العرب فهو أعجم وامرأة  -

 .885عجماء. واألعجم الذي فً لسانه عجمة وال ٌسمع له كالم وإن أفصح بالعجمٌة

 عجم. أتى به عجمٌا، فؤما إذا لم ٌفصح فهو أعجم، وقد عجم ٌعجم بضم الجٌم. -

 .886. والعجماء البهٌمة، وكل صالة ال ٌقرأ فٌها كل كالم لٌس بعربٌة فهو أعجم -

األعجمً الذي ال ٌفصح وإن كان من العرب... وكذلك كل من ال ٌقدر على الكالم فهو  -

 .887أعجم...

ٌّنة العجمة.... -  المرأة عجماء ب

 ال ٌتكلم وال ٌفصح. ما دامٌقال للصبً  -

 صالة النهار العجماء ال ٌجهر فٌها بالقراءة... -

 ل:الخلٌ

 .888حروؾ المعجم مخفؾ :هً الحروؾ المقطعة ألنها أعجمٌة  

 األعجم من ال ٌفصح كاألعجمً واألخرس. -

 أعجم فالن الكالم ذهب به إلى العجمة.-

 .* أعجم

إذا  .وٌقال أرتج علٌه ارتاجا، واستعجم علٌه استعجاما .ٌقال لكل من لم ٌبٌن الكالم: أعجم -

ًّ أو نسٌان أراد أن ٌتكلم فال ٌقدر على ذلك ٌقال لكل من لم ٌبن  :. وقال أبو زٌد889من ع

 891ولسان أعجم وأؼتم: ال ٌبٌن.  .890الكالم من العرب والعجم: أعجم، واالسم العجمة
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وال ٌبٌن. ٌقال: رجل أعجم وامرأة عجماء إذا كانا ال ٌفصحان  892األعجم الذي ال ٌفصح -

 بٌد(.)أبو ع 894. ٌقال كالم أعجم ومعجم893وال ٌبٌنان كالمهما

أبو إسحاق: األعجم الذي ال ٌفصح وال ٌبٌن كالمه، وإن كان عربً النسب كزٌاد  -

ورجل أعجمً إذا كان فً لسانه عجمة. وإن أفصح بالعجمٌة، وكالم أعجم … األعجم

ٌِّن العجمة  .895واألعجم الذي فً لسانه حبسة وإن كان عربٌا… وأعجمً ب

": فٌقول: هدى وشفاء.. امنوآقل هو للذٌن  الفارسً ٌشرح قوله تعالى: "أأعجمً وعربً -

األعجم الذي ال ٌفصح بٌن العرب، أال تراهم قالوا زٌاد األعجم، ألنه كانت فً لسانه ُرّتة 

وكان عربٌا... وُتَسّمً العرب من ال ٌبٌن كالمه من أي صنؾ كان من الناس أعجم... 

نان. وقوله: "ولو جعلناه قرآنا وإنما قوبل األعجمً عندهم من حٌث اجتمعا فً أنهما ال ٌبٌ

أعجمٌا لقالوا لوال فصلت آٌاته" كؤنهم كانوا ٌقولون لم تفصل آٌاته ولم تبٌن، ألنه 

 .896عجمً"

فؤعجم وأعجمً، المعنى فٌهما واحد وكالهما وصؾ للذي ال ٌفصح )وال ٌبٌن( كان من 

 .897العرب أو من العجم، وربما سمت العرب "األخرس" أعجم

عدم اإلفصاح أو التبٌٌن أو اإلبانة ٌعود إلى عوامل وظٌفٌة، وأخرى عضوٌة وٌبدو هنا أن 

 كالحبسة والرتة والخرس وعدم القدرة على الكالم.*

، ومنه الحدٌث: "صالة النهار عجماء"، أي 898: العجماء كل صالة ال ٌقرأ فٌهاالعجماء -

. وفً هذا 901تكلمت سمٌت عجماء ألنها ال 900. وكل بهٌمة عجماء899ال ٌبٌن فٌها القراءة

 .902المعنى قال صاحب الكلٌات "كل ما ال ٌنطق فهو أعجم"

: العجمة معظم الرمل وأشده تراكما، سمً بذلك لتداخله واستبهام أمره على الُعجمة -

 .903سالكه

َمةٌ  َُ أٌضا "كون الكلمة من ؼٌر أوزان  904وَعَجمة والعجمة ابن السكٌت: فً لسانه ُعْج

 .906ة واللكنة... أن ال ٌفصح بالعربٌة"وعند الزجاج "العجم 905العرب"

ٌفرق أبو حاتم السجستانً بٌن نوعٌن من العجمة فٌهما تحوٌل الحرؾ إلى ؼٌره، إذ ٌقول: 

"... كما أن من العجمة أن تجعل الضاد ظاء، والظاء ضادا، والحاء هاء، والخاء هاء، وإن 

 ".لم ٌستطع الرجل أن ٌتكلم بها. ولو لم ٌكن ذلك فً فطرة لسانه

"مطلق التحوٌل عند الجاحظ بدون علة صرفٌة أو لؽوٌة لثػ، بشرط أن ال ٌكون سببه 

العجمة، حٌث فرق بٌن اللثػ الذي ٌعتري اللسان فٌمنعه من البٌان، وبٌن اللكن من العجم، 

 لثؽا، بل لكنة". فلٌس نطق السٌن شٌنا، والطاء تاءأو ممن ٌنشؤ من العرب بٌن العجم، 

 :ًالعجم -



 

 

 

221 
 

 .907الذي من جنس العجم أفصح أو لم ٌفصح إسحاق: العجمً أبو -

 .908مبهم الكالم، ال ٌتبٌن كالمه ًالفراء : العجم -

: حروؾ الهجاء المقطعة، ألنها أعجمٌة، وتعجٌم الكتاب تنقٌطه كً تستبٌن المعجم -

 .910. وكتاب معجم ومعّجم منقوط لتستبٌن عجمته909عجمته وٌصح

 .911ً هجاء المقطع مؤخوذ منه العجمة ألنها أعجمٌةحروؾ المعجم: حروؾ المعجم ف -

 * عدم.

قال: " إنما ال ٌبٌن من سقطت  البٌان: فً حدٌث القاضً عبد الجبار عن فساد اآللةانعدام  -

 .912اه، أو لحقته تمتمة أو لثؽة، ألن كل ذلك ٌإثر فً اآللة التً  ٌفعل بها الكالمثناٌ

 عدم القدرة على الكالم: -

ان عظٌما عرٌضا جدا، أو صؽٌرا كالمتشنج لم ٌكن صاحبه قدٌرا على إذا كان اللس

 .913الكالم"

 : * عذر

عذرت الصبً والرجل عالجتهما من العذرة، وهً وجع الحلق، وعذر عذرة: وجعه   

 .914حلقه

 * عذمر.

 التعذمر. -

ر معذامر. والمذعقال الخلٌل: "التعذمر تردٌد الكالم. وٌقال التعذمر سوء اللفظ. وهً ال

الذي ٌركب األمور، فٌؤخذ من هذا وٌعطً هذا، وٌدع لهذا من حقه، وٌكون هذا فً الكالم 

. وقال الخلٌل وإذا أخفى الرجل صوته إذا تكلم وقحم 915أٌضا إذا كان ٌخلط فً كالمه"

 .916امٌرعذالكالم بعضه فً إثر بعض قٌل كالم فالن 

 .917ه وقّحم الكالم"وقال ابن السكٌت، عذمر فً كالمه عذمرة، تكلم وجفا صوت

 * عرض.

: حركة تحصل من القارئ فً خدٌه وماضؽٌه. وهً منهً عنها فً القراءة. التعرٌض -

ٌقول ابن البناء "أما الضاد فلٌحذر )القارئ(  حٌن تشدٌده إٌاها  من إخراج صوت كالشٌن، 

ٌُعّرض خدٌه وال ماضؽٌه، لٌسلم مما ٌحذر علٌهما من ذلك  .918وال 



 

 

 

222 
 

: استعرض الجاحظ مجموعة من المعلومات توضح العالقة بٌن دور األسنانعوارض  -

األسنان وخصابص األصوات. وهذه المعلومات أوردها إما فً شكل أوصاؾ، أو فً شكل 

 رواٌات وتعلٌقات على مضامٌنها من لدن القدماء.

قال سهل بن هارون: "لو عرؾ الزنجً فرط حاجته إلى ثناٌاه فً إقامة الحروؾ،  – 1

 .919ل جمٌل البٌان لما نزع ثناٌاه"وتكمٌ

وقال خالد بن ٌزٌد األرقط: "خطب الجمحً خطبة نكاح أصاب فٌها معانً الكالم،  – 2

ه المنزوعة، فؤجابه زٌد بن علً بن الحسٌن اٌاوكان فً كالمه صفٌر ٌخرج من موضع ثن

بد هللا بن بكالم فً جودة كالمه إال أنه فضله بحسن المخرج والسالمة من الصفٌر. فذكر ع

 معاوٌة بن عبد هللا بن جعفر سالمة لفظ زٌد بسالمة أسنانه. فقال فً كلمة له:

 .920قلت قوادحها وتم عدٌدها)*(  * * *   فله بذلك مزٌة ال تنكر

 .921اه فً الطست"اٌ"قالوا: ولم ٌتكلم معاوٌة على منبر جماعة منذ سقطت ثن - 3

لملك أسنانه  بالذهب، قال: لوال المنابر والنساء قال أبو الحسن المداٌنً: "لما شد عبد ا – 4

 .922ما بالٌت متى سقطت"

قال محمد بن الرومً، مولى أمٌر المإمنٌن: "قد صحت التجربة وقامت العبرة على  – 5

أن سقوط جمٌع األسنان أصلح فً اإلبانة عن الحروؾ منه إذا سقط أكثرها وخالؾ أحد 

 شطرٌها الشطر اآلخر.

ذلك فً أفواه قوم شاهدهم الناس بعد أن سقطت جمٌع أسنانهم، وبعد أن  وقد رأٌنا تصدٌق

كان معنى كالمه مفهوما... كان سفٌان أو الربع، فمن سقطت جمٌع أسنانه بقً منها الثلث 

بن األبرد الكلً كثٌرا ما ٌجمع بٌن القار والحار، فتساقطت أسنانه جمٌعا، وكان مع ذلك 

ٌّنا   .923خطٌبا ب

تجربة: "إذا كان فً اللحم الذي فٌه مؽارز األسنان تشمٌر وقصر وسمك، قال أهل ال -6

ذهبت الحروؾ وفسد البٌان، وإذا وجد اللسان من جمٌع جهاته شٌبا ٌقرعه وٌصححه ولم 

ٌمر فً هواء واسع المجال، وكان لسانه ٌمأل َجْوبة فمه لم  ٌضره سقوط أسنانه إال 

  .924بالمقدار المؽتفر، والجزء المحتمل...."

"لٌس شًء من الحروؾ أدخل فً باب النقص والعجز من فم األهتم من الفاء والسٌن  -7

 .925إذا كانتا فً وسط الكلمة"

قالوا: "الدلٌل على أن من سقط جمٌع أسنانه أن عظم اللسان نافع له... كؤن لسانه  – 8

 .926لسان ثور... األخطل"
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أصلح فً اإلبانة عن الحروؾ "وقد ضرب الذٌن ٌزعمون أن ذهاب جمٌع األسنان  – 9

من ذهاب الشطر أو الثلثٌن فً ذلك مثال فقالوا: الحمام المقصوص جناحاه جمٌعا أجدر أن 

ٌطٌر من الذي ٌكون أحدهما وافرا واآلخر مقصوصا. قالوا: وعلة ذلك، التعدٌل 

 .927واالستواء

 * عوارض اللسان:

"باب وصؾ العوارض باللسان، وضع ابن البناء "فً "بٌان العٌوب"... بابا سماه: – 1

 .928والحٌلة فً إذهاب بعضها من اإلنسان"

قرة لرجل ٌتخلل بلسانه كما تتخلل البجاء فً الحدٌث: "إن هللا تبارك وتعالى ٌبؽض ا – 2

الخلى بلسانها" قالوا: وٌدل على ذلك قول حسان بن ثابت حٌن قال له النبً )ص(: "ما بقً 

ع بطرفه طرؾ أرنبته، ثم قال: "وهللا إنً لو وضعته من لسانك؟" فؤخرج لسانه حتى قر

 .929على صخر لفلقه، أو على شعر لحلقه..."

 * عوارض األنف )المنخرٌن(

"األنفاس مقسومة المنخرٌن، فحاال ٌكون االسترواح ودفع البخار من الجوؾ من الشق 

ٌستكره ذلك األٌمن، وحاال ٌكون من الشق األٌسر، وال ٌجتمعان على ذلك فً وقت إال أن 

 .930مستكره، أو ٌتكلفه متكلؾ. فؤما إذا ترك أنفاسه على سجٌتها لم ٌكن إال كما قالوا"

 عوارض الشفة: -

نزع اقال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فً سهٌل بن عمرو الخطٌب: "ٌا رسول هللا 

هٌال كان ثنٌتٌه السفلٌٌن حتى ٌدلع لسانه فال ٌقوم علٌك خطٌبا أبدا. وإنما قال ذلك ألن س

 . 931أعلم من شفته السفلى"

"المٌم والباء أول ما ٌتهٌؤ فً أفواه األطفال كقولهم: "ماما، وبابا" ألنهما خارجان من عمل -

 .932اللسان، وأنهما ٌظهران بالتقاء الشفتٌن"

 .* عرم

 .933: الشدٌد العجمة وال ٌفصحالعرمر م -

 . * عسر

 .934عسر الشًء ، عسارة، وعسرا تعذر 

"الصوت ٌعسر من الٌبس والرطوبة. من هاهنا ٌعلم أن الصوت إذا  :صوت()العسر  -

 .935كان مع ضرر صلبا شدٌدا فذلك عن الٌبس، وإذا كان كدرا مظلما فعن الرطوبة"

 )متكلم(: المتكلم األعسر هو الذي ٌخرج الضاد من الجانب األٌسر.  أعسر -
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ن ٌكون المتكلم أعسر ٌسر فٌخرجها ٌقول ابن البناء: "الضاد تخرج من الشدق األٌمن، إال أ

 .936من أي الشدقٌن شاء"

 * عسطل.

 :العسطلة -

 .937ابن درٌد: العسطلة، الكالم على ؼٌر نظام، وكالم معسلط -

صاحب العٌن: العسطلة والعسلطة كالم ال نظام له، وقد تقدم أنه كثرة الكالم وكالم  - 

 .938معسلط.

 .939م معسطل مخلط"وفً القاموس "... الكالم بال نظام ، وكال

 . * عصب

 .940عصب الرٌق بفٌه ٌعصب عصبا إذا ٌبس 

هو أن ٌختر الرٌق فٌٌبس على األسنان والشفتٌن من  –خفٌؾ  -الَعْصب:  العصب  -

 . ٌقال عصب الرٌق بفم فالن ٌعصب عصبا، قال الشاعر:941عطش أو خوؾ

 .942ٌصلً على من مات عرٌفنا * *  وٌقرأ حتى ٌعصب الرٌق بالفم   

 عطش.* 

والمعطش من الحروؾ هو الحرؾ  943المعطش المحبوس عن الورد عمدا...المعطش: -

 الرخو الذي ٌصٌر حرفٌن اولهما .

 * عطعط

صوات واختالطها فً الحرب، وهً اٌضا حكاٌة أصوات المّجان إذا أل: تتابع االعطعطة -

ل: هم ٌعطعطون ؼلبوا فقالوا: عٌط عٌط. فإذا صاحوا بها وأراد قابل أن ٌحكً كالمهم قا

 .944وقد عطعطوا

 .945ابن درٌد ... اشتقه ابن السكٌت فقال وهو ٌعطعط إذا نادى فقال عاط عاط -  

 .* عظم

 عظم اللسان: -

 946".رؾ وال ٌرسل لسانه جٌدا وٌكون أرتٌكون صاحبه ال ٌخرج الح "اللسان العظٌم*. -

 .947قادرا على الكالم ""إن كان اللسان عظٌما جدا أو صؽٌرا كالمتشنج لم ٌكن صاحبه - 
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ٌرى ابن سٌنا أن "عظم اللسان قد ٌكون من دم ؼالب، وقد ٌكون من رطوبة كثٌرة بلؽمٌة 

 .948مرخٌة مهٌجة وقد ٌعظم كثٌرا حتى ٌخرج من الفم وال ٌتسعه الفم"

"إن كان اللسان عظٌما عرٌضا جدا أو صؽٌرا كالمتشنج لم ٌكن صاحبه قدٌرا على  -

 .949الكالم"

 . *عفت

والعفت كسر الكالم،  .951. وعفت كالمه عفتا: لكنه وكسره950عفت عفتا: لم ٌفصح - 

 .952وٌكون كذلك من اللكنة، ككالم الحبشً

العفت فً الكالم كاللكنة. عفت الكالم ٌعفته عفتا. وهو أن ٌكسره، وهً عربٌة كعربٌة 

ندي ونحوه إذا تكلؾ العربٌة. قال ابن الِقرٌة:  ال ٌعرُؾ العربٌة األعجمً أو الحبشً أو السِّ

 .953هإالء الجراجمة الطمطمانٌون الذٌن ٌلفتونها لفتا وٌعفتونها عفتا

 صاحب العٌن.... رجل ِعفَّتان وعفتان ألكن.... -

 .954: عفتان صفتان كذلك، وقد تقدم الصفتان فً القوةًصمعألا -

  * عفط

 .955عفط فً الكالم لم ٌفصح -  

 .956ها، كما ٌعفط الرجل األلكن...": األََمة، ألنها تعفط فً كالمالعافطة 

األمة تعفُط فً كالمها كما ٌعفط الرجل العفطً.  َمة... ألنوقال ؼٌر اللٌث: العافطة األَ 

وهو الرجل العفطً الذي ال ٌفصح. وعفت، عفتا وهو عفات... وعفت الكالم  إذا لواه عن 

 .957وجهه

قٌس العافأونقل األزهري عن اللٌث قوله: " قال  - طة األمة... ألن األَمة تعفط فً بو الدُّ

، وهو األلكن الذي ال ٌفصح وهو العفاط: وقد عفط فً  ًّ كالمها، كما ٌعفط الرجل العفط

. قلت أل. وال ٌقال على جهة النسبة ا958كالمه عفطا وعفت عفتا، وهو عفات عفاط ًّ عفط

ه، والتاء األعفت واأللفت: األعسر األخرق. وعفت الكالم إذا لواه عن وجهه. وكذلك لفت

 (.183) 959تبدل طاء لِقرب مخرجٌهما... 

 .960ٌفصح، وقد عفط الكالم ٌعفطه كعفته : رجل عفاط الذي العفاط  - 

 .961: الرجل العفاطً هو األلكن الذي ال ٌفصح، وهو العفاط العفاطً -

  الَعفِطُ  -

ًّ اللسان  .962الفارسً: العفط : الع
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 .963: رٌح الجوؾ المصوتالعفطة -

 : العفطً -

ًّ فٌه لكنة. وال أدري مم أخذه. والرجل العفطً: األلكن -  .964ابن درٌد: رجل عفط

 .*عفك

 .965عفك الكالم عفكا صرفه إلى العجمة. وعفك عفكا: حمق، فال ٌثبت على كلمة

ٌُِقْمه -  .966صاحب العٌن: عفك الكالم ٌعفك عفكا لم 

 * عقب

 المعاقبة: -

 فً اللؽة إحالل شًء محل آخر. – 1

لمعاقبة عند علماء اللؽة على إحالل الحرؾ مكان حرؾ آخر)اللسان/عقب(. تطلق ا – 2

( فصول كثٌرة لتعاقب الفاء والثاء، وتعاقب 147 – 2/136وفً أمالً القالً )ط. بوالق 

الالم والنون، وتعاقب المٌم والباء وؼٌر ذلك. وللزجاجً كتاب  عنوانه: "اإلبدال والمعاقبة 

كثٌرا من ذلك. وقد مثل سٌبوٌه للمعاقبة بمؽتلم ومؽٌلم ومؽٌلٌم والنظابر" تناول فٌه شٌبا 

 وزنادٌق وزنادقة.

ٌَّام،  – 3 ام وُص تطلق المعاقبة إطالقا خاصا على قلب الحجازٌٌن الواو ٌاء فً مثل: ُصوَّ

 وصواغ وصٌاغ . وتسمى "المعاقبة الحجازٌة ")اللسان / خٌص وصوغ(.

لى إٌثار الكسرة والٌاء فً إمرتبطة باتجاه الحضر  ن أن  هذه المعاقبة الحجازٌةظٌ  - 4

 مقابل  اتجاه البدو إلى  إٌثار الضمة والواو.

ٌبدو أن ما فً اللهجة المصرٌة المعاصرة من قول العامة: عاوز وعاٌز هو من هذه  -5

 .967المعاقبة الحجازٌة

 .  *عقد

 .968عقد اللسان عقدة: احتبس -

 .969رجل أعقد إذا كان فً لسانه رتج  -

 .970الرجل فً لسانه عقدة وجسة - 

  .971عقد اللسان إذا كانت فٌه عقدة والعقدة فً اللسان العكدة - 

 .972ٌقال عكد اللسان وٌقال... عقد أٌضا هو الؽلظ - 



 

 

 

227 
 

. وٌقال عقد 973: فً اللسان، وهو انعقاد فٌه. ٌقال رجل أعقد، وامرأة عقداء اللسانالعقد -

 .974كالمه أعوصه منه

ورجل أعقد إذا كان فً  975صاحب العٌن: فً لسانه ُعقـَْدة وَعَقَد أي التواء: قال العقدة -

 .976لسانه َرَتجٌ 

 (.27وفً كتاب هللا: "واحلل عقدة من لسانً ٌفقهوا قولً ")سورة طه آٌة 

فإذا كانت العقدة التواء فً اللسان فهً تمنع المتكلم من الترسل فً حدٌثه )...( ولقد سبق  

ً اللسان، فٌبدو أنهما وجها لعٌب واحد فً اللسان، وسٌؤتً مصطلح الحدٌث عن الحبسة ف

 .977العقلة... ٌجري فً المعنى نفسه 

فالعقدة هً اآلفة التً إذا أصٌب بها اللسان جعلت النطق بالكالم عسٌرا إلى حد المستحٌل، 

 لىإوتحول معها الكالم الى تقاطٌع صوتٌة مبهمة تكاد  ال  تفصح عــن حاجة وال تشٌر 

إال أن أبا هالل العسكري ٌستعمل  .978معنى، وزالت عنه ممٌزات الفصاحة وسمات البٌان

لفظة التعقٌد للداللة على األلفاظ الوحشٌة، وعلى تداخل الكالم وتعلقه بعضا ببعض بحٌث 

بهام والؽموض. والتعقٌد من هذه الوجهة ٌصبح عند أبً هالل مرادفا لإلؼالق إلٌقع فً ا

كتاب الصناعتٌن قوله: "والتعقٌد واإلؼالق والتقصٌر سواء. وهً  والتقصٌر. جاء فً

. وهنا تصبح 979استعمال الوحشً، وشدة تعلٌق الكالم بعضه ببعض حتى ٌستبهم المعنى"

 العقدة مرادفا للتعقٌد.

 .980: الؽامض من الكالم المعقد  -

 . *عقل

 .981اعتقل لسانه، إذا لم ٌقدر على الكالم -

 .982ن الكالماعتقل لسانه: منع م -

 .983اعتقل لسانه فالن إذا ارتج علٌه -

 .984اعتقل لسانه، مجهوال، لم ٌقدر على الكالم -

 .985عقلت الشًء عقلة: حبسته

 : عاقل -

نباري: رجل عاقل وهو الجامع ألمره ورأٌه، مؤخوذ من عقلت البعٌر إذا جمعت ألابن ا -

خذ من قولهم قد اعتقل لسانه إذا قوابمه، وقٌل العاقل الذي ٌحبس نفسه وٌردها عن هواها، أ

 حبس ومنع الكالم.

 .–العبارة للمصباح – واعتقل لسانه امتسك -
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 .986: مرض فالن فاعتقل لسانه إذا لم ٌقدر على الكالم األصمعً -

 .987ٌقال له ذو العقل ء: الالتػ بالرا)ذو( العقل -

 : العقلة -

 .988صاحب العٌن: اعتقل لسانه امتسك، وهً العقلة -

 .989: العقلة إذا اعتقل لسانه امتسكعقلة

 .990أبو العباس: "العقلة التواء اللسان عند إرادة الكالم"

 قال الشاعر:

 991* * *  إذا هّز نصل السٌؾ ؼٌر قرٌب وقد تعترٌه عقلة فً لسانه        

 .992قال المبرد فً باب علل اللسان: "العقلة التواء فً اللسان عند إرادة الكالم"

، وإذا عجز الرجل عن سرعة الكالم قٌل فً لسانه 993"العقلة إذا تعقـّل الكالمابن البناء:  -

 .994عقلة"

فمن اعتقل لسانه أو أصٌب بالعقلة ٌقال له: معتقل اللسان. وهذا التعبٌر ورد على لسان  -

 ذي الرمة:

 995ومعتقل اللسان بؽٌر خبل  * * *   ٌمٌد كؤنه رجل أمٌم          

.  لكن مٌشال 996ة تبدو متقاربة المعنى كما الحظ رشٌد العبٌديفالعقلة والعقدة والحبس

عاصً ٌرى أن "العقلة آفة من آفات النطق، ٌقترن لفظها فً قلم الجاحظ بلفظتً اللجلجة 

وٌعتقد مٌشال عاصً: أن العقلة هً اضطراب  "النطق عامة من ؼٌر  997واللفؾ"

قلة قد تكون أقرب إلى العقدة تخصٌصه بسبب معٌن، وهذا مع مٌله إلى االعتقاد بؤن الع

 منها إلى أي عٌب آخر.

 * عكد.

 .998: أصل اللسان وعقدته، وعكد الضّب عكدا، أي سمن وصلب لحمه فهو َعِكدٌ العكدة -

والجمع عكد وعكر... وبٌن عقدة وعكدة بالضم  999ٌقال ألصل اللسان: العكدة والعكرة -

 .1000تعاقب، والكاؾ بدل من القاؾ ألنها بالقاؾ أعرؾ

وفً الحدٌث: "إذا قطع اللسان من عكدته ففٌه كذا"، والعكدة أصل اللسان، وقٌل معظمه، 

. ومما ٌوضح أن العكدة، المقصود بها عند 1001وقٌل وسطه. وَعْكَد كل شًء: وسطه"

الخلٌل، أصل اللسان ولٌس ؼٌر ذلك، ربط الخلٌل بٌن هذا الجزء من اللسان وبٌن إنتاج 
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ما مخرج الجٌم* والقاؾ فمن بٌن عكدة اللسان وبٌن اللهاة بعض حروؾ العربٌة. ٌقول:"أ

 .1002فً أقصى الفم"

 .1003: العكدة أصل اللسان واألكثر الَعكَدةالعكوة

 :* علق

 .1004اعلقت المرأة على الصبً؛ عالجت رفع لهاته بإصبعها. ونهً عنه   

 * علل. 

لثؽة. وهً علل : ورد هذا التعبٌر على لسان الكندي بخصوص حدٌثه عن العلل الحروف* 

تعود حسبه إلى عامل عضوي ٌهم العضو المصوت. ٌقول: "فً علل الحروؾ وفً أي 

منها تعرض اللثؽة. نقول إن تؽٌٌر اللسان عن الحال الجاري المجرى الطبٌعً ٌكون من 

 .1005عرضٌن الزمٌن إما من تشنج وإما السترخاء"

أي الذي أصابه  1006معلول": تحدث ابن البناء فً بٌان العٌوب عن "الحرؾ المعلول -

 تحرٌؾ أو تشوٌه فً لفظه.

 . * علم

. وعلمت الشفة علما: انشقت. قال أبو عثمان: وقد 1007علمت الشفة علما وأعلمتها شققتها

علم الرجل ٌعلم علما: إذا كان مشقوق الشفة ولقد علمته أعلمه علما: إذا شققت شفته. 

 .1008واالسم العلم والعلمة

 .1009رجل مشقوق العلٌا فهو أعلم": "إذا كان ال األعلم -

  * عمه 

ٌن ٌتوجه أٌدري  "ٌقال عمه فالن فً األرض وعمه َعمهاً وُعموهاً وَعَمهاناً: إذا تردد ال

 .1010فهو َعاِمٌه وَعِمهٌ 

 * عمى

 .1011لفظً: هو رإٌة الحروؾ، وعدم القدرة على قراءتهاعمى  -

 * عنعن

فً كثٌر من المواضٌع، ومجًء : "عنعنة" مشتق من قولهم "عن، عن، عن" العنعنة -

النون فً العنعنة ٌدل على أن إبدالهم إٌاها إنما هو فً "همزة" أن دون ؼٌرها، وقد اشتقت 

صمعً فً قوله: "ارتفعت ألالعرب أفعاال ومصادر من الحروؾ. وهذا ما روي عن ا

" قرٌش فً الفصاحة عن عنعنة تمٌم )...( أما عنعنة تمٌم فإن تمٌما تقول فً موضع  "أنَّ
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، وتقول ظننت "عّن" عبد هللا قابم . وعنعنة بنً تمٌم: إبدالهم الهمزة عٌنا، كما قال 1012َعنَّ

 ذو الرمة:

 .1013أعن توّسمت من خرقاء منزلة ***ماء الصبابة من عٌنٌنك مسجوم

تهم بعض كالم  -وهً قلب الهمزة عٌنا –أراد أن فجعل مكان الهمزة عٌنا. وهذه العنعنة 

 .1014ون سمعت عّن فالنا قال كذا ٌرٌدون أن "بنً تمٌم. ٌقول

ٌرٌدون حتى اللٌل، فٌقلبون  -قال أبو زٌد: سمعت العرب تقول: جلست عنده عتى اللٌل

  .1015الحاء عٌنا

وقال الفراء: لؽة قرٌش ومن جاورهم أّن، وتمٌم وقٌس وأسد ومن جاورهم ٌجعلون ألؾ أن 

، فإذا كسروا رجعوا إلى األلؾ أي إذا إذا كانت مفتوحة عٌنا. ٌقولون: أشهد عّنك رسول هللا

 كسرت بقٌت كما هً.

وتقع فً أول الكلمة مثال ذلك: )عما عنت( فً )أما أنت( و)عن( فً )أن( و )َعْسلَم( فً 

)أَْسلَم(.   وقد وردت فً وسطها، نحو: )السعؾ( فً )السؤؾ( و )ُزعاؾ( فً )ذإاؾ(. 

ً )الُكتؤة(. و)تكعكع ( فً )تكؤكؤ(. وتنسب وقد وردت أحٌانا فً آخرها نحو: )الُكتعة( ف

إلى تمٌم وقٌس وقضاعة ومن جاورهم، ولهذه الظاهرة أمثلة فً لهجات البوادي فً مصر 

فٌقولون: )أسعل على( فً )اسؤل على( و )الجرعان( فً )القرآن(، وبعض أهل الصعٌد 

 .1016: )لع( فً )أل( و )سعل( فً )سؤل(والبحٌرة ٌقولون

تٌجانٌة فً شمال الحبشة، وهً من اللؽات السامٌة، هذا اللون من اإلبدال، وتعرؾ اللؽة ال

 .1017نع( فً )ضنؤ( و )َعْرَبع( فً )أربع( أي أربعةول )ضْ فٌق

واللهجة المؽربٌة تعرؾ هً األخرى الظاهرة، فنسمع خّبع بدل "خّبؤ" وإن شاع هللا " بدل 

سعلك" فً "اسؤلك" و)قرعان( فً شاء هللا"... وفً لهجة العراق ذلك أنهم ٌقولون"أ "إن

 .1018قرآن و"سعل" فً سإال... وهكذا

فإذا كان الفراء ٌوسع ظاهرة العنعنة على ؼٌر لهجة تمٌم، فإن السٌوطً ٌإكد هذا التعمٌم 

، ولكنهما لم ٌقدما تفسٌرا أو تعلٌال لهذه الظاهرة 1019بقوله "إن العنعنة فً كثٌر من العرب

ول فً تفسٌر هذا النوع من اإلبدال: " كؤنهم ٌفعلونه لبحح الصوتٌة، ؼٌر أن ابن األثٌر ٌق

وٌمكن تفسٌر هذه الظاهرة بتقارب مخرج العٌن من مخرج الهمزة  .1020فً أصواتهم"

وفقدان هذه االخٌرة لجزء هام من انؽالقٌتها الحنجرٌة مما ٌسمح بتسرب جزء من الهواء 

 لى أعلى من جهة ثانٌة.الذي ٌهز الوترٌن الصوتٌٌن من جهة، وانتقال المخرج إ

 : * َعِوصَ 

. قال أبو عثمان: وٌقال فً 1021عوص الشًء عوصا:  تعذر. وعوص الكالم: خفً ودق

 .1022كالم عوٌص وكلمة عوصاء"
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 * عوق.

ُق:  العوق: - ٌقال عاقنً عنه عابق. وعوابق الدهر: الشواؼل من أحداثه، والُمَعوِّ

 ….المثبط

 .1023"إذا مشى": صوت ٌخرج من بطن الدابة والُعواق -

: عاقه ٌعوقه وعّوقه واعتاقه: صرفه عما أراده. وٌقال عقا وعاٍق فً معنى عاق عوق -

َقُة ذو تعوٌق للناس عن الخٌر.  وعابق. وهو ُعوَّ

 والعوق الذي ٌعتاق كل شًء فٌذهب به. 

ٌق وُعَوق: الذي ال ٌزال تعوقه أمور عن حاجته  .1024ورجل ُعوَّ

 : 1025* عٌب

أبو عثمان: من عٌوب اللفظ اللّجاج* والتمتام، والفؤفؤة،  )اللفظ(: قالعٌوب  -

 .1028وتسمى كذلك "اآلفات" 1027وتسمى أٌضا "عوارض اللسان" 1026واأللثػ...

 .* عًٌ

 .1029عًٌ بالمنطق عٌا: لم ٌتجه فٌه، وعًٌ باألمر عجز عنه -

، وقد عًٌ عن حجته. - ًٌّ ًّ وِعٌ ُت باألمر وعٌٌت األَمَرعٌا. ورجل َع ٌْ ٌَ  عٌى،ع

ًٌّ ، ال دواء له. و  -  داء عٌاء وِع

 .1030واإلعٌاء الكلل  -

 .1031من العً وهو العجز عن التعبٌر اللفظً بما ٌفٌد المعنى المقصود -

 .1032من العً، ضد البٌان وقد عً فً منطقه فهو عً   -

 .1033العوة )انظر مادة ظبظب فً باب الظاء( -

 .1034مد صوته ولم ٌفصح -

كلمت حتى عٌٌت عٌا.  إذا أرادوا عمل شًء عً: أبو حاتم عن األصمعً قال: ت -

 فعجزوا.

 ٌقال عٌٌت وأنا عً ]....[ -

 .1035اللٌث: ألمعاٌاة أن تداخل كالما ال ٌهتدي له صاحبك -

 .1036المعاٌاة : أن تعمل ما ال ٌهتدي له صاحبك -
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 .1037المعاٌاة أن تؤتً بكالم ال ٌهتدي له كالتعٌٌة -

ًَ * العً ٌِ ، ٌقال َع ًَ ٌّا، إذا قّصر. ولقد أفرد الجاحظ للعً  : من الفعل عًٌ ٌع فً المنطق ع

ننا نجد حدٌثه عن هذه اآلفة ٌتكرر فً عدة مواضع من كتاب إ)والَحَصر( حٌزا مهما، إذ 

البٌان والتبٌٌن... ففً فاتحة الكتاب ٌقول متعوذا "اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول... ونعوذ 

العً والحصر، وقدٌما تعوذوا باهلل من شرهما،  بك من السالطة والهذر، كما نعوذ بك من

 .1038وتضرعوا إلى هللا فً السالمة منهما"

وٌستعرض مجموعة من األبٌات الشعرٌة ٌشتكً أصحابها وٌتعوذون من العً )والحصر( 

 قال النمر بن تولب:

 أعذنــً رّب من حصــــر وعــً * * * ومن نفس أعالجهــا عالجـا   

 قال الهذلً:

 زت الُخـــطـــبُ بـته * * *  إذا مـــا عــطـال حــصـر بخو      

 قال مكً بن سوادة:

ًُّ سكوت       ًّ الرجال ع  َحِصـر مسهب جـريء جبــان  * * *    خٌر ع

 وقول آخر:

ًّ وال أنطق الخنا  * * * إذا جمع األقوام فً الخطب محفل       وما بً من ع

 قول بشار األعمى:

ًّ الفعـال ك     ًّ المقــال * * *وع  .1039وفً الصمت عــً كعـً الكلم ع

كما استعرض الجاحظ مجموعة من األبٌات األخرى تفرق بٌن نوعٌن من الصمت:  

". وذكر أبٌاتا أخرى تتحدث عن "صنوؾ  ًّ ، وصمت عن "ؼٌر ع ًّ صمت عن ع

لكن الجاحظ سٌعمد إلى مقارنة العً والحصر بعٌوب بٌانٌة أخرى، فٌجعل العً  1040العً"

والحصر فً مقدمة العٌوب المذكورة، وأفحشها. ٌقول: "ولٌس حفظك هللا، مضرة سالطة 

اللسان عند المنازعة، وسقطات الخطل ٌوم إطالة الخطبة، بؤعظم مما ٌحدث عن العً من 

ٌّرون الخرس، وال  اختالل الحجة، وعن الحصر من فوت درك الحاجة. والناس ال ٌع

جز، وهم ٌذمون الحصر، وٌإنبون العً )...( ولٌس ٌلومون من استولى على بٌانه الع

ء، وذو الحبسة، والحكلة، والرتة، وذو اللفؾ والعجلة فً اجالج، والتمتام، واأللثػ، والفؤفالل

ًّ فً مناضلة خصومه" ، ثم قال: "... إن صاحب 1041سبٌل الحصر فً خطبته، والع

التكلؾ، وشنعة التزٌد أعذر من التشدٌق والتقعٌر والتقعٌب من الخطباء والبلؽاء مع سماحة 

 .1042عً ٌتكلؾ الخطابة، ومن حصر ٌتعرض ألهل االعتٌاد والدربة"
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، وما ٌماثله من مصطلحات  ًّ ولعل أوضح مكان ٌختصر الجاحظ فٌه معنى الع

كالحصر وؼٌره، فذلك حٌنما ٌناقض به معنى الخطل، وما ٌرادفه من ألفاظ كالهدر 

"... إنما وقع النهً على كل شًء جاوز المقدار،  وسالطة اللسان وسواها، حٌث ٌقول:

 .1043قدار. فالعً مذموم والخطل مذموم"ووقع اسم العً على كل شًء قصر عن الم

 

 باب الغٌن

 *غبر.

 التغبٌر -

 ثعلب: التؽبٌر فً الصوت االختالط. -

 .1044ابن درٌد : التؽبٌر صوت ٌردد بقراءة أو نحوها  -

 .  * غتم

 .1045م ٌفصحؼتم اإلنسان ؼتمة: ل -

 .1046: عجمة فً المنطق، ورجل أؼتم وؼتمً ال ٌفصح شٌباالغتمة -

أبو حاتم: ٌقال فً لسانه ؼتمة أي عجمة. واألؼتم واألعجم واحد. واألؼتم هو الذي ال  -

 ًّ  .1047ٌفصح شٌبا ونقول رجل أؼتم أي ؼتم

 :* غث

 .1048ؼثاثة الكالم هً فساده وقله رونقه" -

 .1049هما الؽدة وهً ورم فً الحلق: ؼد اإلنسان واإلبل أصابتدغ -

 رم. غذ* 

 .1050تؽذرم  فالن ٌمٌنا وتزٌدها إذا حلؾ بها ولم ٌتعتع -

رم فً كالمه، إذا أكثر وخلط، رم بكالمه، وفدذوالفدرمة: كثرة الكالم، ٌقال: ؼرمة ذالغ -

 .1051رمدوهو ٌؽذرم وٌف

 .1052وفً القاموس:الؽذرمة: اختالط الكالم والصخب و الؽضب"

رمة، وهذرم ٌهذرم ذرم ؼذرم فً كالمه ٌؽذهدرمة: إكثار الكالم، وٌقال ؼالؽذرمة وال

 .1053وهو اإلكثار والتخلٌط فً الكالم هذرمة،
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 .1054مرذهً الخضاور إذا ردد لفظه وهو متؽقال اللٌث: التؽذمر سوء اللفظ، و -: مرذغ

 .1055مر، الصوت عند الؽضبذوالتؽ

ٌَُخلَّط فً كالمه، وٌقال إ -  .1056امٌرذنه لذو ؼوالُمَؽذَمر: الذي 

 .1057مرة: الؽضب والصخب واختالط الكالم والصٌاحذالؽ -

األصمعً: ٌقال ؼذمر الرجل فً كالمه ؼذمرة إذا أخفى صوته وقحم الكالم بعضه  فً 

 .1058إثر بعض

الؽذمرة وؼذمر فً كالمه ؼذمرة: تكلم وجفا صوته. وقّحم الكالم بعضه فً إثر 

أٌضا. وكذلك "ركوب األمر على ؼٌر  1060أي خلطه. والؽذمرة كثرة الكالم ؛1059بعض

 .1061تبٌن، وقد ٌكون فً الكالم المخلّط"

 . * غرغر

 .1062قال أبو عثمان ؼرؼر حلقه ، إذا تردد فٌه النفس بصوت -

 .1063: التؽرؼر فً الحلقالغرغرة -

 .1064هً صوت معه بححووالؽرؼرة تردٌد الماء فً الحلق من التؽرؼر.  

 الصوت مع بحح، والوحوحة نحوه.أبو عبٌد: الؽرؼرة والتؽطمط،  -  

  :* غص

 . أو  ما ٌعرض فً الحلق.1065الؽصة شىء ٌؽص فً الحلق -

 الؽصة ... ما ٌتعرض فً الحلق. -

 .1066ذو الؽصة: الحصٌن بن ٌزٌد الصحابً، كان بحلقه ؼصة ال ٌبٌن بها الكالم -

 * غض.

 .1067ؼض الصوت: خفضه -

 . * غظ

 .1068ؼظ فً نومه ؼظٌظا: صوت  

 * غطمط.

 .1069التؽطمط صوت فٌه بحة: لتغطمطا -
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 .* غطط

 )انظر الفخٌخ(. غطٌط -

 :* غلص

 .1070ؼلصه ؼلصا: قطع ؼلصمته   

 .* غلط

 . 1071ؼلط ؼلطا: أخطؤ الصواب فً كالمه   

 .* غلظ

)الصوت(: فً الجزء الثالث من كتاب الحاوي فً الطب، ٌقول الرازي عن ؼلظ غلظ  -

. لكن 1072بعضه بعضا مظلما كدرا"الصوت:..."هذا ٌكون كصوت الرصاص إذا صك 

ابن سٌنا تجاوز التشبٌه للوقوؾ على أسباب ؼلظ الصوت، وذلك بقوله "قد ٌعرض من 

أسباب البحة المرخٌة الموسعة للمجاري، وٌعرض من كثرة الصٌاح وعالجه أصعب، وقد 

ٌعرض لمن ٌزاول النفخ الكثٌر فً المزامٌر وفً البوقات خاصة لما ٌعرض من تقطٌع 

 .1073م واحتباسه فً الربة فتتوسع المجاري"نفسه

 * غلق

 .1074استؽلق علٌه الكالم ارتج. وكالم ؼلٌق، َكَكِتٌؾ، مشكل - 

: قصد به الجاحظ الشخص الذي ٌستعصً علٌه الكالم. هذا الشخص عندما المغالق -

ٌتكلم لؽة ؼٌر لؽته، فإنه وإن تخٌر اللفظ وضبط المعنى، فإن السامع لكالمه ومخارج 

ٌعلم أنه خرسانً أو نبطً. وكؤن العادة النطقٌة األصلٌة قد تعترض متطلبات  حروفه

. ٌقول الجاحظ: " قد ٌتكلم المؽالق الذي نشؤ 1075النطق فً اللؽة التً ٌرٌد نطق حروفها

متخٌرا فاخرا، ومعناه شرٌفا كرٌما،  فة بالعربٌة المعروفة، وٌكون لفظهفً سواد الكو

لم الخرسانً على ومخارج حروفه أنه نبطً، وكذلك إذا تكوٌعلم مع ذلك السامع لكالمه 

  .1076عرؾ مع إعرابه وتخٌر ألفاظه فً مخرج كالمه أنه خراسانً....هذه الصفة فإنه ٌ

وقد علق البدراوي زهران على هذا بقوله: "هذا عٌب عادة ال عٌب مرض، بدلٌل أنه 

 .1077عندما ٌحاول تقلٌد نطق شخص فإنه ٌؤتً بؤدق خصابص نطقه"

 * غمم

ٌّن"التغمغم -  .1079وكذلك الؽمؽمة 1078: "الكالم الذي ال ٌب
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. وأن ال ٌتبٌن الكالم. وأصله أصوات الثٌران عند الذعر، 1080: االختالطالغمغمة -

 )أو الوؼى(. 1081وأصوات األبطال عند القتال

 ابن السكٌت: الؽمؽمة ال ٌبٌنه )الكالم( اإلنسان من كرب أو قتال. -

 ٌقول الشاعر:

 .1082ٌتقً***ؼمراته األبطال ؼٌر تؽمؽم ة الموت الذي الفً حكوم  

 .1083: الصوت فً الصدر ال ٌفصح به، وهً الؽماؼم والهماهمالغمغمة والهمهمة -

. وقال 1084قال أبو العباس: والؽمؽمة أن تسمع الصوت وال ٌتبٌن لك تقطٌع الحروؾ

 .1085طٌع حروفه"أٌضا: "أما الؽمؽمة فقد تكون من الكالم وؼٌره، ألنه صوت ال ٌفهم تق

والؽمؽمة على ما روى الجاحظ، تنسب إلى قضاعة. وقضاعة نسبت إلٌها العجعجة. 

ومن هنا ٌبدو، من المحتمل، أن ٌكون قد حصل تصحٌؾ وتحرٌؾ فً اللفظٌن، لتقارب 

 صورتٌهما فً الكتابة كما اعتقد ذلك رشٌد العبٌدي.

 . * غنن

 .1086ةؼن اإلنسان والظبً ؼننا، صار فً صوته كالبح -

، والؽنة والخنة أن ٌكون الكالم ٌخرج من األنؾ، رجل أؼن نّ ٌؽَ  : من ؼنّ الغنة -

  .1087وأخن

. وهً كذلك صوت فٌه ترخٌم نحو 1088الكالم فً اللهاة ناٌرجوهً ]الؽنة[ بالضم 

 .1089الخٌاشٌم"

. وهو أٌضا الذي ٌخرج 1090واألؼن الذي ٌخرج كالمه من قبل خٌاشٌمه واألخن مثله -

وهو الساقط  1092واألؼن الذي ٌجري كالمه فً لهاته .1091. ٌقال فٌه ؼنةكالمه من لهاته

 .1093الخٌاشٌم، وهً الؽنة

 .1094الؽنة: صوت فٌه ترخٌم نحو الخٌاشٌم -

 .1095الؽنة: خروج الكالم باألنؾ -

ٌدل على صوت كؤنه ؼٌر مفهوم إما الختالطه أو لعلة  تصاحبه. من ذلك قولهم: قرٌة  -

واختالط جلبتهم. ومنه األؼن من الرجال الالؼن، وهو  ؼناء ٌراد بذلك تجمع أصواتهم

 .1096خروج كالمه كؤنه بؤنفه

 والشدة والصالبة. 1097فمن فصول النؽم الصفاء والكدرة والخشونة والمالسة، والنعمة 
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لوك إن الؽنة تقرب من الزم وإلى هنا أشار الفارابً بقوله : "وقد ٌلحق النؽم بسبب س

أعضاء الصوت أحوال أخر كثٌرة، وتلك  من أجزاءِ  جزءٍ  ً جزءٍ الهواء الذي عنه حدثت ف

كلها محسوسة عند من عنً بتحصٌلها، وأكثر هذه لٌست لها أسماء، ومن أسماء بعضها، 

 1099والزمُّ، وهذان متقاربان، فالزم هً الحال الحادثة لها 1098الرطوبة والٌبس، والؽنة 

فتان ونـفـد الهواء كله فً عند سلوك الهواء  بؤسره فً األنؾ، وذلك متى أطبقت الش

األنؾ. والؽنة ما تعرض عند سلوك بعض أجزاء الهواء فً األنؾ وبعض أجزابه بٌن 

الشفتٌن، وذلك عندما ٌنقسم النفس فٌسلك بعضه فً األنؾ وبعضه على ما بٌن 

 .1100الشفتٌن"

وعند الخلٌل: الؽنة صوت فٌه ترخٌم نحو الخٌاشٌم ٌؽور فً نحو األنؾ بعون من  

 .1101األنؾنفس 

 .1102وعند المبرد: الؽنة أن ٌشرب الحرؾ صوت الخٌشوم والخنة* أشد منها

من األنؾ أو  –أثناء التصوٌت -إن الؽنة هً أثر ناتج عن تسرب الهواء الخارج

الخٌاشٌم. وهذا التوجه للهواء الخارج عبر األنؾ إنما ٌحدث قصدا وتقوم به اللهاة التً تسد 

تلمس القدماء هذا الدور عندما تحدث أبو زٌد عن أن األؼن  مجرى الهواء عبر الفم، ولذلك

        .1103الذي ٌجري كالمه فً لهاته

فهً إذن خاصٌة من الخصابص الصوتٌة التمٌٌزٌة تفرق األصوات المسماة باألنفٌة 

 عن األصوات المسماة بالفموٌة.

لمبرد فً والعرب القدماء كانوا ٌستحسنون الؽنة من الجواري. وهذا ما عبر عنه ا

الكامل بقوله: أما الؽنة فتستحسن من الجارٌة الحدٌثة السن، ألنها ما لم تفرط تمٌل إلى 

 والؽنة طبٌعٌة وؼٌر طبٌعٌة. 1104 ضرب من النؽمة...

 فالؽنة الطبٌعٌة تكون فً النون والتنوٌن والمٌم، وإذا تعدت هذه األصوات إلى ؼٌرها،

لخاصٌة التمٌٌزٌة المسماة بالؽنة ما ٌترتب صارت عٌبا من عٌوب النطق. ومن فقدان ا -

 تداخل أو اختالط األصوات األنفٌة بالفموٌة. علٌه

ر. ٌّ  * غ

 التغٌٌر -

المقصود بالتؽٌٌر بصفة عامة "هو إحداث شًء لم ٌكن قبله أو انتقال الشًء من حالة 

   .1105إلى أخرى

ٌطرأ على  . فصوت اإلنسان ٌؽٌر وٌتؽٌر بحسب ما1106التؽٌٌر فً الصوت االختالط

 جسم اإلنسان عامة أو على آلة الصوت خاصة.
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أما التؽٌر فٌحصل نتٌجة تطور بٌولوجً وهرمونً  فً مكونات جسم اإلنسان، 

وتنعكس آثار ذلك التطور على الصوت البشري، وخاصة عند االنتقال من الطفولة إلى 

له باالضطرابات  المراهقة أو إلى البلوغ. إن التؽٌر الطبٌعً العادي للصوت ال عالقة

الصوتٌة. هذا التؽٌر ٌحدث فً سن البلوغ بالنسبة للفتٌات. وٌتعلق األمر بفقدان الصوت 

( )أي الحاد( واستحالته إلى صوت بطنً. وهذا ٌحصل مبدبٌا La Voix légèreالخفٌؾ )

سنة، وقلٌال جدا قبل أو بعد ذلك. ففً الؽالب  15و  12بعد أشهر من تسرٌع النمو بٌن 

الصوت خالل عدة شهور. فٌكون ؼٌر مستقر بٌن الّسجلٌن. سجل الرأس وسجل  ٌنضج

 البطن )الصوت الحاد والصوت السمٌك(.

فعند الفتٌات. ٌنزل الصوت بؤكثاؾ واحد. أما عند الفتٌان فإن هذا التؽٌر ٌحدث بهدوء. 

(. وقد تعرض ابن 78ٌنخفض بالثلث والجرس ٌؽتنً بتوافقات أؼلظ ) فالصوت األساس

سٌنا لهذا الموضوع بنوع من المقارنة بٌن اإلنسان والحٌوان من جهة، وبٌن الذكر واألنثى 

من جهة ثانٌة ، ٌقول ابن سٌنا: "وأول آٌات البلوغ تؽٌر الصوت واستحالته إلى خشونة ال 

ٌنسب إلى حدة، وال إلى ثقل، بل ٌكون كنؽمة الوتر ؼٌر المستوي األجزاء إذا استرخى 

ه، فإذا نقرت كانت النؽمة خشنة مختلطة من حدة وثقل. وكذلك فإن قصبة خاصة لنداوة ب

اختالؾ  –قبٌل أن تنضج باإلدراك التام  –الربة والعضالت التً للحنجرة ٌعرض لها 

أجزاء فً اللٌن والصالبة والرطوبة. ثم إذا جامع المراهق بسرعة، جفت آالت صوته، 

. ومنهم من ٌتعاهد صوته فٌحفظه على فمال صوته إلى مشاكلة أصوات الرجال بسرعة

دٌٌن ؼدة تتحلل.. ثالسالمة، كما ٌفعل المؽنون. وٌعرض فً ذلك الوقت أٌضا امتالء ال

)...(  1107وانشقاق األرنبة. والسبب فً ذلك االنشقاق جفاؾ الؽضروؾ، فٌنفصل جزءاه

قرٌب العهد ونفس هذا ما أشار إلٌه ابن النفٌس فً رسالة األعضاء بقوله: " إذا أفرط ال

 (.165بالبلوغ فً الجماع... تؽٌر صوته لجفاؾ حنجرته")ص 

"وٌتؽٌر أٌضا صوت الجواري فً سن الرهاق، وإن كان صوتهن على كل حال أحد، 

وإلى مثل هذا التؽٌر أشار ابن النفٌس فً  1108حتى أن زمرهن أحد من زمر الرجال.

       (.164نؽمته وأرنبة أنفه ..." )ص رسالة األعضاء بقوله: "إذا بلػ اإلنسان الحلم، تؽٌرت 

فهذا التؽٌر فً الصوت اإلنسانً ال ٌمكن عده آفة أو مرضا وإنما هو تؽٌر طبٌعً*. 

أما الذي ٌعد آفة أو عٌبا وٌنعكس على خصابص الصوت، فٌؤتً من أسباب طاربة، وهذا 

ٌز بٌن العادي هو الذي عبر عنه بالتؽٌٌر. وقد استعملنا التؽٌٌر فً مقابل التؽٌر لنم

والطارئ. وهذا التؽٌٌر ربطه ابن سٌنا بمجموعة من األسباب ٌقول: "وأما من جهة 

المإدى فإن الصوت ٌتؽٌر بشدة حّر الربة أو بردها أو رطوبتها وسٌالن القٌح إلٌها من 

األورام، أوسٌالن النوازل إلٌها أو ٌبوستها. فالحرارة تعظم الصوت والبرودة تخدره 

لٌبوسٌة تخشنه وتشبهه بؤصوات الكراكً، والرطوبة تبحه، والمالسة تعدل وتصؽره. وا

الصوت وتملسه. وإذا امتألت الربة رطوبة ولم تكن القصبة نقٌة لم ٌمكن اإلنسان أن 

     .1109ٌصوت صوتا عالٌا وال صافٌا، ألن ذلك بقدر صفاء الربة والحنجرة وضد صفابها"
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 باب الفاء

 . * فأفأ

 1110مان قال: أبو زٌد: "فؤفؤ الرجل فؤفؤة، وهً حبسة فً اللسان".قال أبو عث    

: إذا كان الفاء ٌؽلب على اللسان. فؤفؤ فالن فً كالمه ٌفؤفا فؤفؤة. ورجل  الفؤفؤة فً الكالم -

 . 1111ةءاوامرأة فؤف ةءافؤف

مرأة ء وااوقال اللٌث: الفؤفؤة فً الكالم  كؤن الفاء تؽلب على اللسان : تقول فؤفؤة ورجل فؤف

  1112فؤفاءة  التردٌد فً الفاء ".

أي أن ٌردد )الرجل أو المتكلم(  1113فً اللسان الفؤفؤة هو أن ٌردد صاحبها فً الفم الفاء

 . 1114الكالم فً الفاء

 1115ء: الذي ٌتعثر بالفاء.الفافا

 1116ء: الذي ٌكثر ترداد الفاء".الفؤفا

 1117ا ال ٌفصح بها.ة أن تسبق الرجل كلمته إلى شفته فٌردها بشفتٌه مراروالفؤفا -

 1119أو الذي ٌكرر الفاء.1118والفؤفؤء مردد الفاء ومكثره فً كالمه، وفٌه فؤفؤة  -

 .1120ءاػ بالفاء ٌقال له الفؤفوالالث -

ء وفؤفؤ. وقٌل الفؤفاء الذي ٌعسر اء وهو فؤفاابن السكٌت: إذا تردد المتكلم فً الفاء قٌل فؤف -

 .1121علٌه خروج الكالم

 .1122سة فً اللسان وؼلبة الفاء على الكالمابن منظور: الفؤفؤة : حب-

و"التردٌد فً الفاء، وهو أن ٌتردد فً الفاء  4المبرد: الفؤفؤة 'اعتقال اللسان عن التمرٌن" -

  .1123إذا تكلم " 

 .1124ءاالجاحظ: إذا تتعتع اللسان فً التاء، فهو تمتام وإذا تتعتع فً الفاء فهو فؤف -

حول صوت الفاء، فال ٌكاد اللسان ٌنطلق إلى إن الفؤفؤة عٌب من عٌوب النطق ٌتمحور 

ػ بالفاء وكؤن شفته ثؼٌره. وهكذا تتكرر أو تتردد الفاء فً فم المتكلم مرات ٌبدو معها الال

السفلى وأسنانه العلٌا األمامٌة ال ٌنفكان ٌتفاعالن مرات متعددة فٌنتجان نوعا من التوالً 
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جعها األمثلة السابقة إلى مجموعة من وهذه الظاهرة تر… " الصوتً مثل " َؾ َؾ َؾ ؾَ 

 العوامل: منها "حبسة اللسان" أو "'اعتقاله عن التمرٌن".

 

 * فجفج

 ٌرقق حجمه –فجفجة  -

 ٌرقق حجمه –فجفٌج  -

 .1125ابن درٌد: الفجفُج والفجافج الكثٌر الكالم ال نظام له 

 * فحفح.

 .1127أخذته بحة فً صوته فهو فحفاح…و" 1126فحفح اإلنسان إذا بح . -

 .1128: البحة، رجل فحفاحالفحفحة -

 ابن درٌد: فحفح النابم،  نفخ فً نومه بالحاء والخاء.* -

 .1130وهو قرٌب من الؽطٌط والنفخ 1129: تردد الصوت فً الحلق شبٌه بالبحةوالفحفحة -

"فالفحفحة فً اللؽة: الكالم، والنفخ، وتردد الصوت فً الحلق، وفً االصطالح: جعل 

لسٌوطً لهذٌل، وقد جاء فً اللسان أن هذٌال وثقٌفا تقوالن "عّتى" فً الحاء عٌنا. وٌنسبها ا

 "حتى" وأن ابن مسعود الهذلً قرأ "عتى حٌن".

ولسنا ندري على أي شًء اعتمد السٌوطً إذ قال: إن هذٌال تجعل الحاء عٌنا. فلم ٌرد 

موضع آخر أن ابن مسعود أبدل الحاء فً "حٌن" كما لم ٌرد عنه مثل هذا اإلبدال إال فً 

من قراءاته هو "وطلع منضود" فً " وطلح منضود"، ومن الؽرٌب أن ابن هشام ٌروي 

فً المؽنً أن ابن مسعود قرأ " َنَحْم" فً "نعم" مما ٌتناقض مع القول بقلب هذٌل للحاء 

 عٌنا.

وقد أورد اللسان فً مواضع متفرقة كلمات عدٌدة بلؽة هذٌل اشتمل بعضها على 

الكلمة وفً وسطها وفً آخرها دون قلبها عٌنا. مثل: الَحْمز: التحدٌد،  صوت الحاء فً أول

بصدد ظاهرة  -فٌما ٌتعلق بهذٌل   –والضحضاح الكثٌر، والصرٌح: الخالص، وٌبدو أننا 

صوتٌة فردٌة هً استخدام "عتى" بدال من "حتى" ولٌس ذلك عسٌر الفهم، فاللؽات السامٌة 

ستخدم العٌن والدال فً مقابل الحاء والتاء فً الكلمات األخرى، ولهجات الجنوب العربٌة ت

 المقابلة لحتى فٌها.
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أما ما روى من قراءة ابن مسعود "بحثر ما فً القبور" فً "بعثر ما فً القبور"، وقول 

تمٌم "محم" فً "مْعهم" و "أّحد" فً "أعهد" فمرجع ذلك إلى التؤثٌر الصوتً لمجاورة 

 .1131ة لصوت التاء والحاء المهموستٌنصوت العٌن المجهورة وهً ساكن

إن الحاء والعٌن حرفان حلقٌان ال ٌفرق بٌنهما سوى الهمس الموجود فً األول، 

والجهر الموجود فً الثانً. وقد ٌعرؾ األول إجهارا فٌتحول إلى عٌن، وذلك ألسباب 

ن ٌؽلب تؤلٌفٌة تتعلق بتجاورات الحاء مما ٌسهل عملٌة إجهارها. والتؤلٌؾ المذكور إن كا

موقعا صوتٌا بعٌنه فقد ال ٌقتصر على لسان محدد. فقد أورد اللسان كلمات تشتمل على 

صوت الحاء، ثم ذكر فً كل منها لؽة ؼٌر منسوبة وردت بصوت العٌن، كما أورد كلمات 

أخرى كان األمر فٌها بالعكس، أي وردت أصال بصوت العٌن ثم ذكر فٌها لؽة ؼٌر 

 منسوبة بصوت الحاء.

النوع األول: )القلعم( الشٌخ المسن، مثل الِقْلَحم، والحاء أصوب، و )الَعَبَكة( قول فمن 

 فً الحبكة وهً الحبة من السوٌق.

 .1132ومن النوع الثانً: )الطلح( لؽة فً: الطلع، و)متح( النهار لؽة فً متع، إذا ارتفع

"العٌن" قد فاإلجهار، كمحاولة للتخلص من "بحة" الحاء إلى حرؾ أنصع منها أي إلى 

َفِسٌة قد إال ٌسعؾ دابما. إذ  إدي إلى ظاهرة تن ؼلبة بعض األصوات المهموسة أو النَّ

معاكسة، أي اإلهماس كما ورد فً "محم" من "معهم" مثال. أما بخصوص المصطلح 

المقترح للتعبٌر عن هذه الظاهرة اإلبدالٌة، فقد ذكر مقال مجلة المجمع اللؽوي المصري أن 

ح أن ٌطلق مصطلح )الفحفحة( على النطق المرجوح بالعٌن، بدال من الحاء فً اللجنة تقتر

الموضع ذاته صوتا الحاء والعٌن من الكلمة نتٌجة الختالؾ  االحاالت التً ٌتبادل فٌه

 اللهجات مثل " الِقْفَعم" لؽة فً "الِقْلَحم" وأال ٌضاؾ ذلك إلى هذٌل.

لة هو "الفعفعة" وٌطلق على النطق كما تقترح إٌجاد مصطلح آخر للحاالت المقاب

 .1133المرجوح بالحاء بدال من العٌن فً مثل األحوال السابقة نحو " متح" لؽة فً "متع"

 * فحم

وفحم أٌضا فهو مفحوم  1134فحم الصبً فحاما وفحوما... وفحم الكبش: بح صوته

 .)الكسابً(

 :الفـَِحمُ  -

 طع صوته. )من شدة البكاء(.الفارابً: هو من قولهم فحم الصبً إذا بكى حتى ٌنق -

 .1135وجدته مفحما –أبو عبٌد: الفحم الذي ال ٌنطق وقد أفحمته  -
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ثعلب عن ابن األعرابً : ٌقال للذي ال ٌتكلم أصال فاحٌم* ، وٌقال للذي ال ٌقول الشعر  -

 .1136ُمفحم

فالفحم ٌتضمن المعانً التالٌة: انقطاع الصوت، والسكوت أو الصمت، وعدم القدرة 

هذه المعانً إما آتٌة من قلة الدربة أو من ؼٌاب الحجة أو من تشتت الم. وكعلى ال

 .لخإ ...األفكار

 .1137: الذي ال ٌنطقالمفحم -

 .* فخخ

ٌد منه الؽطٌط. وأشد منه الخجٌؾ، هو صوت النابم. وأرفع منه النخٌخ. وأز :الفخٌخ -

 .1138وفً حدٌث ابن عمر. "أنه نام  حتى سمع خجٌفه"

 .* فخم

 َفُخَم الشًء ٌفخم فخامة وهو فخم... وفخم الرجل، بالضم، فخامة أي ضخم... :التفخٌم -

. 1140. والتفخٌم فً الحروؾ ضد اإلمالة1139والتفخٌم التعظٌم. وفخـَّم الكالم: عظمه

والتفخٌم ٌكون تصوٌتا طبٌعٌا وٌكون طرٌقة فً النطق متصنعة. ولعل هذه الطرٌقة هً 

 المقصودة بالتشدٌق عند الجاحظ.

 د* فد

 .1141األصمعً: فد الرجل. ٌفد فدٌدا. ورجل فداد، شدٌد الصوت  -

 .1142رجل فداد  بالفتح والتشدٌد أي شدٌد الصوت -

: فـُـدّ  - ٌُ 

 األصمعً: هم الذٌن تعلو أصواتهم. -

 .1143الرجل ٌفد إذا اشتد صوته -

 .1144الفدٌد الصوت والجلبة -

 .1145الفاء والدال أصل صحٌح ٌدل على صوت وجلبة -

 .1146الصوت أو شدته... والفداد: الصٌت الجانً الكالم فدد: رفع -
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: صفة مذمومة تطلق على الجافً فً الكالم والتصوٌت. وفً الحدٌث أن النبً الفداد -

ذم الثرثارٌن والمتفٌهقٌن، وعاب الفدادٌن المتزٌدٌن فً جهارة الصوت، وانتحال  -)ص( 

 .1147حظسعة األشداق، ورحب الؽالصم وهدل الشفاه كما ذكر الجا

وفً الحدٌث "إن الجفاء والقسوة فً الفدادٌن..." قال األصمعً: "هم الذٌن تعلو 

"الفدادون:  وعن ثعلب: ".1148أصواتهم فً حروثهم وأموالهم ومواشٌهم، وما ٌعالجون منها

 .1149أصحاب الزمر، لؽلظ أصواتهم وجفابهم"

 * فدفد.

 .1150لكالم: صوت كالحفٌؾ. والفداد: الشدٌد الصوت الؽلٌظ االفدفدة -

 * فدم.

. ولسان فـَْدم: 1152مع ثقل ورخاوة، وقلة فهم 1151العً عن الحجة والكالمالفدم:  -

 ًّ  .1155، ٌقال رجل فدم، وامرأة فدمة وقوم  فدمون1154. والفدم: العً اللسان الثقٌلة1153َع

 ….اللٌث: الفدم فً الناس العً عن الحجة والكالم -

 .1156لم أفخاذهم. فشبه ذلك بالفدامأبو عبٌد: ٌعنً أنهم منعوا من الكالم حتى تك -

… ٌدل على خثورة وثقل وقلة  كالم فً عً .1157الفعل: فـَدم فدامة. وفٌه فدومة أي ثقل -

 قالوا: ومن قٌاسه  الرجل الفدم، وهو القلٌل الكالم من عً.

 .1158الفدم. العً عن الكالم   فً ثقل ورخاوة، وقلة فهم  -

 فذرم:* 

م والتخلٌط فٌه، ٌقال هذرم فً كالمه ٌهذرم هذرمة، : كثرة الكالرمةرمة والهذذالف -

 .1159وفذرم ٌفذرم فذرمة: إذا أكثر وخلّط

 فرق: -

 .1160نٌتٌن خاصة: سعة ما بٌن الثالفرق -

 .* فرم

 .1161: ٌقولون لمن سقطت ثنٌته أو ثناٌاه: أفرم، والصواب أثرمأفرم

 * فسد
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إظهاره فً األلحان"  )اللسان(: فً الباب الخامس والعشرٌن حول "ما ٌستحبفساد  -

وبالضد حول "ما ال ٌستحب إظهاره"، تناول ابن الكاتب بعض األمور التً تعد عٌبا من 

عٌوب الصوت إذا هً تجاوزت القدرالالزم والضروري )ومن ذلك اإلدؼام. فهو بالجملة 

 مكروه وعٌب عظٌم...)ألن( اإلدؼام ٌمٌت الطرب، وٌنقص من بهاء اللحن(.

"جمٌع ما ٌجري مما ٌتعلق بفساد اللسان وبؽٌره، مثل التمتمة ومن هذه العٌوب  

الصفٌر  والرتة والصفٌر والكدارة، وٌجب أن ٌعنى بإظهار الحروؾ عامة وبحروؾ

خاصة، وهً السٌن والزاي والصاد، فإنها إذا أظهرت، وخرجت صافٌة، زادت فً بهاء 

الؽنة أٌضا. ومن هذه  الصوت وحسنه جدا، ووقعت موقعا مستحلى مستلذا، وكذلك حروؾ

العٌوب ما ربما صلح إذا ؼنً به)...( فؤما من ٌبدل الحروؾ فٌجعل الالم نونا، والحاء 

خاء والسٌن شٌنا،  فال ٌجب أن ٌتعرض للؽناء، واللثؽة، وإن كانت إبداال، وهً أقلها 

 .1162 تستملح وتشتهى من بعض الناس قدضررا، 

 :* فص

 .1163ٌرلهن فصٌص أي صوت ضعٌؾ مثل الصف  

 .1164الفصفة فً الكالم: عجلة وسرعة  

 * فضغ.

 مفضغ:  -

 .1165رجل مفضػ: ٌتشدق وٌلحن كؤنه ٌفضػ الكالم، أي ٌكسره -

 .1166وفضفه هشمه...والمفضػ من ٌتشدق وٌلحن، كؤنه ٌفضػ الكالم   

 

 *فطفط.

 .1167فطفط الرجل إذا لم ٌفهم كالمه - 

  * فظ

 .1168فظ فظاظة: تجهم وأؼلظ فً منطقه - 

رجل فظ:  ذو فظاظة، أي فٌه ؼلظ فً منطقه وتجهم، )والفظظ خشونة فً : فظاظة -

 .1169الكالم(

 * فعفع.
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 الفعفاع: -

راط أٌضا - اط. فعلى هذا ٌكون العفط الضَّ رَّ  .1170الفارسً: الفعفاع ههنا العً. وقٌل الضَّ

 فغم*  

ال األصمعً : وجدت فؽمة الطٌب . وقد فؽمتنً إذا سدت خٌاشٌمك، وقال ٌعقوب: ٌق -

فؽمتنا رٌح تفؽمنا إذا سدت الخٌاشٌم . وقال أبو العباس: وتفؽمنا بفتح الؽٌن وضمها. وقال 

 .1171الخلٌل... والرٌح الطٌبة تفؽم المزكوم والسدة بعد انسداد

 .* فقح

 .1172: التفتح بالكالمالتفقح -

 .* فقفق

 : )انظر الهتر(الفقفاق -

 .1173كاك األسنانالصوت من الحنكٌن ضد اضطرابهما واصط: الفقفقة -

 * فقق.

 التفقق: -

 .1174تفقق الرجل فً كالمه وفقفق وهو نحو الفٌهقة. ورجل فقاق كثٌر الكالمابن درٌد:  - 

 . * فقم

 .1175فقم األمر فقوما: اعوج، وفقم فقما: رجع ذقنه على فمه   

ا عٌب فً الفم، وهو أن تتقدم الثناٌا السفلى، إذا ضم الرجل فاه، فال تقع علٌه: الفقم -

الثناٌا العلٌا، مما ٌإدي إلى االختالل فً إخراج أصوات اللؽة، أو بعضها كاألصوات 

 . 1176األسنانٌة

 * فلت.

 فلتة: -

 .1177صاحب العٌن: الفلتة الكالم ٌقع من ؼٌر إحكام وقد أقلَتَته -

 .* فلج 

 .1178فلج الثؽر فلجا: تباعدت منابت أسنانه - 
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 .* فلح

 .1179شفة فلحاء، ورجل أفلح الشفةفلحت الشفة فلحا: انشقت. ٌقال:  -

 .1180:"إذا كان)الرجل( مشقوق السفلى )الشفة( فهو أفلح" وهو من "شق األرض"*األفلح

. واألفلح 1182، وهً فلحاء أي مشقوقة1181: ضخم واسترخاء وتشقق فً الشفةالفلح -

. وعند السٌوطً "الفلح شق فً السفلى وضخم 1183المشقوق الشفة السفلى ٌكون ذلك خلقه

 .1184لشفاه الزنج واسترخاء

 * فند.

 .1185"هو المسهب الكثٌر الكالم... إذا كان من خرؾ" :المفند -

 .1186إذا كثر كالمه عن َخَرَؾ فهو: الُمفنِد قد أفند إفنادا"  

 . * فهق

فهق فم الرجل: امتأل بالكالم، واالسم الفهق وفهق الصبً فهقا: سقطت فهقته، وهً  -

 .1187العظم التً على اللهاة

 الفٌهق: -

 .1188الفٌهق والمتفٌهق الكثٌر الكالم أبو زٌد: -

 الفارسً: هو الذي ٌمأل شدقٌه وٌتوسع فً منطقه من قولهم فهق الؽرٌر إذا امتأل. -

 .1189ابن جنً: هو الذي ٌرد كالمه إلى فهقته -

وفً الحدٌث: "إن أبؽضكم إلً الثرثارون والمتفٌهقون قٌل: ٌا رسول هللا وما المتفٌهقون؟  -

وفتح أفواههم برون". وتفسٌر ذلك أنهم ٌعبرون عن تكبرهم بتوسعهم فً الكالم، قال: المتك

 .1190به، ذلك هو التفٌهق

وبمقارنة الفداد بالمتفٌهق، ٌكون الفداد هو صاحب الصوت الشدٌد والمرتفع والمزعج، أما 

 المتفٌهق فهو المتشدق الثرثار.

 * فهه.

َهة، ٌقال جبت لحاجة فؤفهنً عنها حتى : ٌقال رجل عًٌ، كلٌل اللسان وفٌه َفَهاَفهه -

 .1191فِهِهُت َفَهًها: أي أنساكها

 :* الفهّ 
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ٌقال منه جبت لحاجة فؤفهنً عنها  .1192أبو عبٌد عن أبً زٌد: الفهُّ العً الكلٌل اللسان -

نسانٌها. وهو بالفهه والفهٌه، واألنثى فهة على بناء فّه. وقد فّه ٌفه فهها أحتى فههت أي 

 .1193فّهةوفهاهة وفّها و

ٌّه فضده )قال( أبو زٌد: رجل مفـّوه وفٌٌه: قادر على الكالم. وقد فاه  أما المفوه والف

 .1194ٌفوه

 :الفهة-

ٌقول أبو عبٌد: "الفهة مثل السقطة والجهلة وؼٌرها، ٌقال: فه ٌفه فهاهة، فهو فه 

وفهٌه، إذا جاءت منه سقطة من العً وؼٌره... وٌقول ابن شمٌل: فه الرجل فً خطبته 

بٌنت له وحجته، إذا لم ٌبالػ، ولم ٌشفها. وقد فههت فً خطبتك  فهاهة، قال: أتٌت فالنا ف

 .1195، أي : نسٌته"أمري كله إال شٌبا فههته

فالفهاهة والفهه واحد فً المعنى، وكلتاهما تعنً: العً، وتؤتً بعد الحصر فً الرتبة، 

ان منهما كلٌل اللسان عٌبا عن عند الثعالبً. وٌوصؾ الرجل بالفّه والمرأة بالفهة، إذا ك

 .1196حاجته...

 .1197: فوه  فوها: عظم فمه وطالت أسنانه* فوه

 والفوه: سعة الفم.

 باب القاف

 * قبقب.

كثرة الكالم فً ؼٌر طابل، وكثرته فً تخلٌط، وقد أنشد ابن األعرابً ألحدهم  القبقة: -

 .1198فً هذا المعنى قول الشاعر: أو سكت القوم فؤنت قبقاب

بالقبقاب، لكثرة كالمه  1199باِقب: الكثٌر الكالم. ولعل وصؾ الكذابالقبقاب والق والرجل

 المخلط.

 . * قحقح

 .1200قحقح الرجل إذا أرعد رعدة لها صوت فً شدة -

 .1202. وهو شبٌه بالبحة1201تردد الصوت فً الحلق :القحقحة -

 :قحلز*  

 .1203القحلزة فً الكالم التؽلٌظ  -
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 * قدع.

 .1204لصوتالكاّؾ عن ا :الَقُدوع -

   قرد* 

 .1205قرداً سكت من عً -

 .1206القردٌدة صلب الكالم -

 .1207َقِرٌد كالمتقرد، به لجلجة فً اللسان -

 .* قعب

 التقعٌب: -

ٌقال: قّعب فالن فً كالمه، وقّعر، فهما معا بمعنى واحد، والتقعٌر والتقعٌب هو 

إذا كان له ؼور  التشدٌق فً الكالم، والتكلم بؤقصى الحلق. ٌقال: هذا الكالم له قعب،

 وعمق)...(

والتقعٌب والتقعٌر والتشدٌق عند الجاحظ، عٌب من عٌوب اللسان، ولكنه أعذر من 

 .1208العً والحصر

إال أن التقعٌب ٌتمٌز باستدارة الفم والشفاه عند النطق. أما التقعٌر فهو عٌب من عٌوب 

رة التً ٌصعب البالؼة ولٌس عٌبا من عٌوب النطق، وهو السعً وراء الكلمات الناد

 .1209فهمها

 .* قعر

 .1210]لحانة [ وهو  إذا كان ٌتنحى عر فً كالمه.تقعن ابن األعرابً هو ٌ ثعلب -

 .الرجل المقعر والقٌعر فً كالمه: المتشدق 

 .1211تقعر فٌهقٌعور: ٌُ  كالم  -

 .1212قعر الرجل فً كالمه شدق -

 .قّعر فً كالمه تقعٌرا، وٌتقعر تشدق وتكلم بؤقصى فمه وهو قٌعر -

 :التقعٌر -

ر فً كالمه إذا تشدق وتكلم بؤقصى قعر فمه، وهو ٌقعر تقعٌرا أي ٌبلػ قعر - ٌُقعِّ "والرجل 

 .1213األشٌاء من األمور ونحوها"



 

 

 

249 
 

و "... لٌس التقعٌر بتمضٌػ اللسان، وال بتقعٌر المد، وال بتطنٌن الؽنات، وال بحصرمة 

 .1214الراءات..."

 .* قٌعر

 .1215وِمْقعار. كثٌر الكالم متشدقابن درٌد: رجل قٌعر وقٌعار  -

 .* قصر

 الصوت:قصر  -

إن "سبب قصر الصوت قصر النفس. وٌجب أن ٌتدرج فً تطوٌل النفس بؤن ٌعتاد 

حصر النفس، وٌتدرج فً الرٌاضة والصعود والهبوط فً الروابً والدرج واإلحصار 

مام الحار، وفً المحوج إلى التنفس، لٌتدرج إلى تطوٌل النفس كتطوٌل المكث أٌضا فً الح

 .1216كل ما ٌستدعً النفس وتعجٌله ولٌحبس نفسه

 * قطع :  

 قطع اللهاة  - 

 .1217قطع قطاعة لم ٌقدر على الكالم -

 : * األقطع

 ابن السكٌت: أقطع اللسان متقطعه. -

 .1218أقطع الرجل ال ٌقدر على الكالم -

 * قطٌع 

 .1219صاحب العٌن: قطٌع اللسان كذلك - 

 :القطعة -

. ٌقول الخلٌل: 1220ٌعزى إلى قبٌلة "طًء" وهً قطع اللفظ قبل تمامه "القطعة لقب

"القطعة فً طًء كالعنعنة فً تمٌم وهً: أن ٌقول ٌا أبا الحكا وهو ٌرٌد ٌا أبا الحكم، 

]...[ أي ٌقطع آخر كالمه وذلك بقطع المٌم وإشباع  1221فٌقطع كالمه عن إبانة بقٌة الكلمة

ن ترخٌم اللفظ فً النداء، كما فً المثال السابق و فً فتحة الكاؾ. والقطعة على هذا نوع م

"ؼٌر النداء" كما فً "احتسى" فً "احتبس". بمعنى اختبر. فقد حذفت الباء وأشبعت فتحة 

السٌن فؤشبعت فتحة السٌن فؤصبحت ألفا مقصورة والفتحة هً الحركة الطبٌعٌة فً 

من النطق بؽٌرها من  اإلعراب عند بعض النحاة، والنطق بها بالفم مفتوحا أٌسر

. والقطعة بناء على المثالٌن السابقٌن قد توجد فً ؼٌر لهجة طًء قدٌما. 1222الحروؾ
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وحتى اآلن فً كثٌر من جهات العالم العربً، بل وداخل البلد الواحد، إذ ٌمكن أن ٌعد من 

القطعة ما فً كثٌر من بالد مصر فً الوقت الحاضر فً المحلة الكبرى، وجزٌرة بنً 

وأبٌار، ومعظم قرى محافظتً البحٌرة وبنً سوٌؾ، من مثل قولهم: "النهار طال"  نصر،

( ومما ٌنبز به فً بنً 2/29فً: "النهار طلع"، وؼٌر ذلك. )ممٌزات لؽات العرب ط 

. 1223سوٌؾ قولهم: "العً والبً والبال األحمر" والمراد "العٌش والبٌض والبلح األحمر"

، وٌقصدون "هذه الساعة" أي اآلن حٌث وقع القطع فً وفً العراق نالحظ قولهم: " هّس"

 "هذه" ثم "الساعة".

 الصوت:انقطاع  -

نستعرضها كما  عرض الرازي لظاهرة انقطاع الصوت، وأرجعها إلى عدة عوامل

 ٌلً:

ابتالل أو رطوبة آلة الصوت: " انقطاع الصوت ٌكون إذا كانت آالت الصوت قد  – 1

"وذلك مثال" إذا ابتلت  1224الال شدٌدا ٌعسر انحاللهابتلت واستنقعت بالرطوبة ابت

 .1225ؼضارٌؾ الحنجرة ابتالال عظٌما انقطع  الصوت"

فانقطاع الصوت هنا ٌحصل إذن عندما ٌكون االبتالل بالرطوبة ابتالال عنٌفا ٌعسر 

. ومثال ذلك أٌضا "أعلى الحنك، إذا كان شدٌد الرطوبة بمنزلة ما ٌعرض فً 1226انقالعها

 .1227النوازل"

. ولعل انقطاع 1228ٌبس آلة الصوت: إن انقطاع الصوت )ٌكون( لرطوبة أو ٌبس – 2

الصوت بسبب الٌبس هو المعبر عنه بالبحة. وهذا ما عبر عنه الرازي نفسه عندما قال: 

 ٌعنً ابتالل آلة الصوت . 1229"والُبّحة تكون إذا كان ذلك ناقصا"

فإنه ٌحدث فً قصبة الرٌة ورم  شدة الصٌاح: "إن الصوت إذا انقطع من شدة الصٌاح – 3

 .1231. وانقطاع الصوت )هنا( شبٌه باإلعٌاء ... ٌعرض لألعضاء1230من شدة كدها

العصب الراجع إلى فوق: "فالصوت ٌنقطع... من أجل العصب الراجع إلى فوق وهنا  – 4

. فعمد 1232ٌذكر الرازي قصة "رجل" برد منه العصب الراجع إلى فوق فانقطع صوته

 .1233ج  أو مداواة "هذا العصب بما ٌسّخنه فرجع صوته"الرازي إلى عال

 .1234قطع اللهاة: "الصوت ٌنقطع.. من أجل اللهاة إذا قطعت من أصلها" -5

النوازل التً تنزل إلى الرأس. إن "انقطاع الصوت ربما كان من أجل النوازل التً  – 6

 .1235تنزل من الراس إذا طال مكثا"

 .1236... ربما ٌكون لقرحة فً الرٌة"قرحة فً الرٌة: "إن انقطاع الصوت -7
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الخوانٌق الصعبة: "الصوت ٌنقطع إما آلفة فً العضل كما ٌعرض فً الخوانٌق  – 8

 .1237الصعبة"

 .1238الهواء البارد: " انقطاع الصوت... ربما كان من استنشاق هواء بارد"  - 9

 : * قعم

 .1239قعم األنؾ قعما: رجعت أرنبته إلى خلؾ -

 .* قف

 . ٌقال اؼتسل فالن...  فقفقؾ من البرد.البرد، وهو أن تصطك أسنانه فً: قفقؾ  قفقف -

. وتظهر اآلثار السلبٌة لهذه 1240: اضطراب الحنكٌن واألسنان فً برد ونحوهالقفقفة -

 الحركة و على مستوى إخراج الصوت.

 * قلقل.

 :القلقلة -

ً المكان. والمسمار قال الخلٌل: القلقلة والتقلقل شدة اضطراب الشًء وتحركه وقلة ثبوته ف

 .1241السلس ٌتقلقل فً موضعه إذا قلق. وٌتلقلق وٌتقلقل لؽتان

 * قول

 .1242اللٌث: ... رجل قّوال قولة، وامرأة قوالة: كثٌر القول -

 .1243رجل قولة وقّوال كثٌر القول -

 :قٌقم* 

 .1244رجل قٌقم واسع الحلق - 

 باب الكاف

 * كأكأ

 .1245أن ٌتكلمالرجل إذا عًٌ بالكالم فلم ٌقدر  تكأكأ -

-  ًّ  .1246كؤكؤ فً كالمه: عٌ

 * كتكت

 .1247من الكتكات: وهو الكثٌر الكالم  - 
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 .1248:  إذا أسرع الكالم وتابع بعضه فً إثر بعض قٌل إنه لكتكاتكتكات -

 .* كدر

)الصوت(: "الصوت المظلم الكدر ٌشبه صوت الرصاص إذا صك بعضه ببعض. الكدر  -

ٌاضة والمصارعة وحصر النفس والتدلك الٌابس. وسببه رطوبة ؼلٌظة جدا وتنفع منه الر

بحزمة الكتان ودخول الحمام واستعمال األؼذٌة الملطفة والمقطعة كالسمك المالح والشراب 

 .1249العتٌق"

 .1250كر كرٌرا: صوت صدره بالحشرجة .* كر 

 صاحب العٌن: بحة تعتري من الؽبار. -

ل مرة: هً الحشرجة عند الموت. أبو عبٌد: الكرٌر مثل صوت المختنق أو المجهود. وقا -

 .1251والكركرة صوت ٌردده فً جوفه

 .1252ابن قتٌبة: الكرٌر من الصدر وهو صوت المختنق -

 .1253صوت فً الحلق كالحشرجة ٌعتري من الؽبار الكرٌر -

 .1254الكرٌر كؤمٌر، صوت فً الصدر كصوت المختنق -

 .1255كالحشرجة فً الحلق -

 .1256مثله" : "صوت ٌردد فً الجوؾ والبححالكركرة -

 : * كس

 .1257كسس َكَسست كسساً تقدمت أسنانه السفلى على العلٌا  -

 .1258: قصر األسنان. ٌقال رجل أكس، قال األصمعً: "وامرأة كساء"الكسس -

 :* كسكس

من العرب من ٌزٌد عل كاؾ المإنث سٌنا لٌبٌن كسرة الكاؾ، فٌإكد  :الكسكسة -

وصلوا  حذفوا لبٌان الكسرة.... ولٌس  التؤنٌث، فٌقول مررت بكٌس، ونزلت علٌكس، فإذا

 .1259ذلك بلؽة وإنما هو اللثػ

هذه الظاهرة سمٌت كسكسكة ونسبت إلى قبٌلة هوازن. قال األصمعً: "ارتفعت قرٌش فً 

الفصاحة عن ]...[ كسكسة هوازن... "وأما كسكسة هوازن فقولهم: اعطٌتكس ومنكس 

 .1260وعنكس. وهذا فً الوقؾ دون الوصل
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نسب الكسكسة إلى بكر ٌقول: "وأما بكر فتختلؾ فً الكسكسة، فقوم منهم أما المبرد فٌ

ٌبدلون من الكاؾ سٌنا، كما ٌفعل التمٌمٌون فً الشٌن، وهم أقلهم. وهم قوم ٌبٌنون حركات 

. وفً باب اللؽات 1261كاؾ المإنث فً الوقؾ بالسٌن فٌزٌدونها بعدها، فٌقولون اعطٌتكس

 . 1262ة التً فً ربٌعة وهً أن ٌصلوا بالكاؾ سٌناالمذمومة تحدث القاموس عن الكسكس

إن الكسكسة تنسب إذن إلى هوازن وبكر وربٌعة، وربما إلى تمٌم. وهً عٌب من 

، أو ٌجعل السٌن مكان 1263عٌوب النطق ٌقوم على إلحاق حرؾ السٌن بكاؾ المذكر

عظم المذكر. وقد الحظ رشٌد العبٌدي اتفاق الكسكسة مع لهجة ثانٌة هً الكشكشة فً م

أحكامها حتى خٌل إلٌه أنهما وجهان للهجة واحدة. ونقل عن األزهري قوله بهذا 

 .1264الخصوص" الكسكسة: لؽة من لؽات العرب تقارب الكشكشة"

 .* كشكش

، ٌقولون عند كاؾ التؤنٌث: علٌكش، الٌكش، بكش، بزٌادة 1265لؽة لربٌعة :الكشكشة -

 .1266شٌن

اؾ مخاطبة المإنث شٌنا فٌقول: وحكى سٌبوٌه وؼٌره، أن من العرب من ٌبدل ك

"رأٌت ؼالمش ٌا امرأة، ودخلت دارش، ٌرٌد دارك. وهً لؽة بنً تمٌم وجماعة من 

عن  1268، أما المبرد فشرح قول القابل: "وتٌامنوا1267العرب، وتسمى هذه اللؽة الكشكشة"

كشكشة تمٌم" بقوله: "إن بنً عمرو بن تمٌم إذا ذكرت كاؾ المإنث فوقفت علٌها أبدلت 

نها شٌنا، لقرب الشٌن من الكاؾ فً المخرج، وإنها مهموسة مثلها، فؤرادوا البٌان فً م

ٌّا، فٌقولون للمرأة: جعل هللا لك البركة فً دارش، وٌحك ما لش.  الوقؾ. ألن فً الشٌن تفش

 .1269والتً ٌدرجونها ٌدعونها كافا، والتً ٌقفون علٌها ٌبدلونها شٌنا"

كشكشة لبنً أسد عندما ٌقول: "و كشكشة بنً أسد" أما الجوهري فٌنسب فً صحاحه ال

 وهو قول ٌستفاد منه أن الكشكشة موجودة أٌضا فً ؼٌر بنً أسد".

فالكشكشة، لهجة، تنسب إلى ربٌعة وتمٌم وأسد ومضر من قبابل العرب ]...[ هذه 

اللهجة تمثل جزءا كبٌرا من اللهجات التً كان لها مكان فً جزٌرة العرب، وٌبدو أنها 

متدت خالل قرون طوٌلة، إلى ما بعد اإلسالم، فتمكنت من لسان بعض عوام الحواضر ا

اإلسالمٌة كبؽداد والكوفة والبصرة، وسامراء، وبقٌت منحدرة من جٌل إلى جٌل حتى 

. ونجد فً اللهجة العربٌة المؽربٌة الٌوم شٌنا بعد الكاؾ إال أن هذه الشٌن 1270ٌومنا هذا

ا فً "ما شفتكش" ما لقٌتكش.. " وٌمكن عدها اختصارا لكلمة ٌمكن عدها كشكشة أحٌانا كم

"شًء" مجسدة فً الحرؾ األول منها كما فً "ما اعطٌتكش"، وهذا بؽض النظر عن 

طبٌعة كاؾ المخاطب أو المخاطبة. كما أن هذه الشٌن قد توجد بعد هاء الؽابب أو الؽاببة 

اش"... إلخ. وشٌن الوقؾ هاته "ما شفتوش"، "ماشفنهاش"، "ما اعطٌتوش"، "ما اعطٌته

المفصل. قال الشارح: "من العرب من  1271أعم من شٌن الوقؾ التً تحدث عنها شارح
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ٌبدل كاؾ المإنث شٌنا فً الوقؾ، حرصا على البٌان ألن الكسرة الدالة على التؤنٌث تخفى 

ك، فً الوقؾ، فاحتالوا فً البٌان بؤن أبدلوها شٌنا فقالوا علٌش فً علٌك ومش فً من

 .1272ومررت بش فً بك. وقد ٌجرون الوصل مجرى الوقؾ، قال المجنون

 .1273فعٌناش عٌناها وجٌدش جٌدها *** سوى أن عظم الساق منش دقٌق   

وقد الحظ رشٌد العبٌدي وجود لقاء بٌن الكشكشة وبٌن الكسكسة بقوله: إن اللقاء بٌن 

الكشكشة تختص بالشٌن،  اللهجتٌن )الكشكشة والكسكسة( واضح فً معظم صفاتهما، إال أن

والثانٌة بالسٌن، وأن الكسكسة تجري فً الوصل والوقؾ، أما الكشكشة فهً جارٌة فً 

الوقؾ دون الوصل "مستخلصا أن "الدارس لهذه الظاهرة اللؽوٌة فً كالم بعض العرب 

ٌرى خلطا واضحا فٌما نقله اللؽوٌون )فً اللهجتٌن كلتٌهما( فً تفسٌرهما، وفً أمثلتهما، 

 1274وفً ضوابطهما، مما ٌدعو إلى القول بؤنهما لهجة واحدة ال اثنتان.

 : كشم  -

 .1275كشم األنؾ كشما. قطعه، وكشم كشما: انقطع -

 * كصص.

 الكصٌص: -

ِكّص كصا وكصٌصا.  –ابن درٌد: "الكصٌص  - ٌَ الصوت الضعٌؾ عند الفزع. كّص 

 .1276وقٌل هو الصوت عامة"

تها، وقٌل: هو الصوت الرقٌق الضعٌؾ عند أبو نصر: وسمعت كصٌص الحرب أي صو -

 .1277الفزع ونحوه"

 * كعكع.

 الكعكعة: -

 .1278أبو حاتم: كعكع فً كالمه كعكعة وأكّع تحبس، واألولى أكثر  

 .   * كلم

: من العٌوب: التكلٌم، وصفته تجعٌد الحروؾ بترقٌص الّنفس من معالٌق التكلٌم -

العلماء بالقراءة وذوو المعرفة باألخذ،  األحشاء... هذا وما أشبهه من المعاٌب كرهها

 .1279وذكروا فٌها التصانٌؾ

 * كنب.

 .1280أكنب علٌه لسانه اشتد فلم ٌنطق - 
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 .إكناب  -

 .1281ابن درٌد: أكنَب علٌه لساُنه اشتد فلم ٌنطلق   

 * كنخب

 الكنخبة: -

 .1282ٌونس: الكنخبة اختالط الكالم من الخطإ فٌه -

 .1283م وخطلهابن درٌد: الكنخبة اختالط الكال -

 . * كهم

 .1284ُكهم اللسان وكِهم لم ٌبلػ  

 :الكهام -

 .1285صاحب العٌن: لسان كهام كلٌل عن البالؼة  -

 * كهن.

وّي فً الحلق، حتى كؤنها تخرج وضع فً الصوت الذي ٌجعل لَنَؽمه د: هو المالتكاهن -

 .1286من زٌر، وشبه بكالم الكهنة، وهو ٌشبه همهمة الؽلٌظ الحلق فً الناس"

 الكومخ -

 .1287ٌتٌن، ومن تمأل فاه أسناُنه حتى ٌؽلظ كالمهلْ العظٌم األَ  

 باب الالم

 الث* 

 : جمجمُة فلم ٌبنه.ثاالث الكالم لو  - 

 * لثغ

 .1288/1289لثػ لثؽا )ولثؽة( تحول لسانه من السٌن إلى الثاء - 

 اللثغ / اللثغة -

حرفٌن وهو اللثػ اللثؽة هو تعذر مخرج بعض الحروؾ، ورّده إلى مخرج آخر أو بٌن  -

 أٌضا.
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. واللثؽة ثقل 1290صاحب العٌن: لثػ، ٌلثػ، لثؽا، واالسم اللُّثؽة. والرتػ لؽة فٌه – 1 

 .1292. و"اللثؽة أن ٌعدل بحرؾ إلى حرؾ1291اللسان بالكالم

ٌُتمَّ رفع لسانه فً الكالم، وأكثر ذلك فً  – 2 قال أبو عثمان : وقال ٌعقوب : "اللثػ هو أال 

 .1293ألثػ"، وقال النضر: "هو الذي ال ٌستطٌع أن ٌتكلم بالراء"الراء والالم فهو 

إنما تعرض من سببٌن إما لنقصان آلة النطق، وإما لزٌادتها فال تقدر  واللثغة - 3 

)أن( تسترٌح على األماكن الواجبة للنطق مثل مقادٌم األسنان وجمٌع األماكن الواجبة 

 1294للنطق.

ثؽة من قبل زٌادة العضو فهو السٌن والضاد "فؤما الحروؾ التً تعرض فٌها الل – 4

 والجٌم والزاي والشٌن تعرض فً الزٌادة والنقصان.

المنطقً ولٌس ٌجري فً  ة أٌضا من جهة أخرى من ضعؾ العضووقد تعرض اللثؽ

ٌُحّد الشًُء بالحد األكثر"  .1295األكثر وإنما 

فً عدد الحروؾ التً تصٌبها  –التً تطرقت للثؽة  –ولقد اختلفت المصادر العربٌة 

اللثؽة. فبالنسبة للكندي فإن "اللثَؽة تظهر فً لؽة العرب فً عشرة أحرؾ للمسنٌن 

. وأما الجاحظ فقد كان اهتمامه باللثؽة أكثر 1296واألصاؼر فً أكثر من ذلك فً المنطق"

ا من أي عٌب آخر من عٌوب النطق فؤولع بإٌراد النوادر عن أصحابها، وبتعداد حاالته

المختلفة، وهً كثٌرة. كما وصؾ كل حالة وصفا دقٌقا ذكر فٌه الحروؾ المتبادلة بمعرفة 

. ٌقول الجاحظ تحت عنوان "ذكر الحروؾ التً تدخلها اللثؽة وما ٌحضرنً 1297متناهٌة

وهناك حروؾ أخرى  .1299".1298منها: "وهً أربعة أحرؾ القاؾ والسٌن، والالم، والراء

ا الخط )العربً( ٌذكر من بٌنها اللثؽة الحاصلة فً كثٌرة فً حروؾ العجم ال ٌصوره

الشٌن المعجمة وكذلك حروؾ الرمزٌة... أما الحروؾ األربعة التً ذكرها الجاحظ فتتجلى 

 اللثؽة فٌها كما ٌلً:

 من أمثلتها اء  اللثغة التً تعرض للسٌن تكون   ث -1

 أبً ٌكثوم    أبً ٌكسوم           -

 بثرة      بسرة      

 .1300باثم هللا      بسم هللا   

 اللثغة التً تعرض للقاف تكون طاء من أمثلتها: – 2

 طلت له       قلت له       -

 .1301طال لً         قال لً    -
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 اللثغة التً تقع فً الالم تكون ٌاء أو كافا ومن أمثلتها: – 3

 اعتٌٌت    اعتللت   

ًّ ٌ       جمل    َجَم

 .1302ما كعكة فً هذا؟    هذا    ما  العلة فً -    

 اللثغة التً تقع فً الراء وٌعرض لها أربعة أحرف. – 4

 ومرة تصبح "مٌة". 1303ثل "عمرو" تصبح عمً"جعل الراء ٌاء* م -أ  

 جعل الراء ؼٌنا مثل "عمرو" تصبح "عمػ" و "مرة" "مؽة". –ب 

 جعل الراء ذاال مثل "عمرو "تصبح "عمذ".  –ج 

 مثل "مرة" تصبح "مظة". جعل الراء ظاء –د 

وجدٌر بالمالحظة أن الجاحظ ذكر من الحروؾ التً تعرض لها اللثؽة فقط تلك التً 

تضبطها المشافهة والسمع، وٌصورها الخط. والجاحظ ال ٌتحدث عن المشافهة، ولكن عن 

شكلٌن أحدهما ٌصوره اللسان، وله صوره فً الخط، وثانٌهما ال صورة له فً الخط ترى 

وإنما ٌصوره اللسان. ولعل فً هذا ما ٌشٌر إلى إدراك مشكلة العالقة بٌن الصوت  بالعٌن

زٌابً(، والصوت فً بعده المكانً )الخطً(، وهو إدراك ٌعً أن ٌفً بعده الزمانً )الف

جوهر الصوت وحقٌقته موكوالن للمشافهة، أما التصوٌر الخطً فال ٌنقل أو ٌترجم حقٌقة 

جة النسبٌة تزداد كلما كان الحرؾ ؼٌر معروؾ. ومثال على الصوت إال بشكل نسبً. ودر

فً الخط ترى بالعٌن. وإنما  1305لٌس لها صورة 1304ذلك اللثؽة التً تعرض فً الشٌن

 .1306ٌصورها اللسان وتتؤدى إلى السمع

وفً تصنٌؾ عٌوب اللثؽة ٌذهب الجاحظ إلى أن "اللثؽة فً الراء إذا كانت بالٌاء فهً 

م التً على الظاء، ثم التً على الذال، فؤما التً على ثمروءة، ال يأحقرهن وأوضعهن لذ

 .1307الؽٌن فهً أٌسرهن"

أنه فً مكان آخر ٌقول: "واللثؽة فً الراء تكون بالؽٌن، والٌاء، والؽٌن أقلها قبحا إال  

ٌإكد علٌه مرة أخرى  وهو ما 1308وأوجدها فً كبار الناس وبلؽاتهم وأشرافهم وعلمابهم،

ؽة فً الراء فتكون فً الٌاء، والذال، والؽٌن، وهً أقلها قبحا وأوجدها فً بقوله: وأما اللث

. وٌرى مٌشال عاصً أن ال 1309ذي الشرؾ وكبار الناس وبلؽابهم وأشرافهم وعلمابهم"

سبب لهذا التناقض إال أن ٌكون ثمة تحرٌؾ قد وقع لكالم الجاحظ، وٌمٌل إلى األخذ بصحة 

ا نحن أٌضا. وفً نفس السٌاق أورد مٌشال . وهو الصواب فً رأٌن1310الرأي األول

عاصً قولٌن ٌنقل فٌهما رأي فرٌقٌن من الناس، الفرٌق األول ٌمٌل إلى القول بؤن "أحسن 

أما الفرٌق الثانً فٌمٌل إلى أن أحسنه ما  .1311"تصٌر ثاءاللثػ ما كان على السٌن وهو أن 
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"، فذلك الؽٌن أٌسرهنون "اللثؽة التً على . وك1312كان على الراء وهو أن تصٌر ؼٌنا

ألن صاحبها لو جهد نفسه جهده وأخذ لسانه، وتكلؾ مخرج الراء على حقها واإلفصاح 

. وفً التعلٌل 1313بها، لم ٌكن بعٌدا من أن تجٌبه الطبٌعة، وٌإثر فٌها ذلك التعهد أثرا حسنا

ن إشارة واضحة إلى بعض أسالٌب العالج من اللثػ. ولعل هذا هو ما أشار إلٌه أٌضا اب

البناء عندما قال "أما اللثؽة فكابنة فً بعض حروؾ التهجً، فإن كانت عسٌرة لم ٌنجح 

فٌها الدواء، وكان االحتٌال فً إذهابها شؽال ؼٌر ربٌح، وإن كانت ٌسٌرة سهل عالجها، 

 .1314ونقصت  نقصانا بٌنا"

ان ونجد من المتؤخرٌن الذٌن خاضوا فً موضوع اللثؽة ابن البناء فً مقالة له بعنو

ٌجب أن ٌجتنبها القراء...." وفٌه ٌربط بٌن اللُّْثػ وما ٌعرض لهم  "كتاب بٌان العٌوب التً

من اللثؽة ٌقول: " فمن اللُّْثػ من تتؽٌر الراء فً لسانه فتكون على درجة الالم أو العٌن، 

 ومنهم من تتؽٌر الراء فً لسانه فتكون على درجة النون أو الٌاء. ومنهم من ٌلثػ بالكاؾ

فٌخرجها الصوت فً طرٌقة القاؾ سواء، ومنهم من ٌلثػ بالؽٌن فٌخرجها الصوت فً 

الكابنة  1315طرٌقة العٌن، ومنهم من ٌخرج الكاؾ )وهً( من أقصى فٌه، من مدرجة الٌاء

فً أدنى الفم، ومنهم من ٌنطق بالسٌن ثاء، ومنهم من ٌنطق بالشٌن تاء، ومنهم من ٌبدل 

كذلك، ومنهم من ٌنطق بالسٌن شٌنا والثاء سٌنا وبالصاد زاٌا  العٌن فً منطقه همزة والؽٌن

 .1316وبالالم ٌاء"

 فهل بعد هذا التعداد فً تجلٌات اللثػ ٌمكن الحدٌث عن حروؾ للثؽة؟ 

ٌتبٌن من كل ما سبق أن اللُّْثػ هو عدم إقامة الحروؾ، أو جعل بعضها مكان بعض 

حرؾ قابل ألن تعرض له اللثؽة.  سواء ألسباب عضوٌة أو ألخرى وظٌفٌة. وعلٌه، فكل

وابن البناء إال أمثلة للسابد أو الشابع. فهً  1317وما األمثلة التً ذكرها الكندي والجاحظ

ن الحصر الحقٌقً ٌتوافق وعدد حروؾ اللسان المعٌن بالنظر إلى إإذن لٌست للحصر، إذ 

 إمكان أو احتمال تعرضها للثؽة.

 * لثلث

 : لثالث -

 .1318فً كالمه لم ٌبٌنه، ورجل لثالث" ابن درٌد: "لثلث - 

  .* لجب

 .1320، والقوم: علت أصواتهم. واللجب: الصوت1319لجب الجٌش لجبا اشتد صوته - 

 :اللجب -

 .1321صاحب العٌن: اللجب ارتفاع األصوات واختالطها - 
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 * لجّ 

  .1322الم : اختلط وكذلك األصواتالتج الظ -

ثرت أصواتهم وارتفعت تقول لج القوم : تقول ألج القوم إلجاجا إذا صاحوا وإذا كألج -

 .1324. وتقول التجت األصوات اختلطت وارتفعت1323وألجوا: اختلطت أصواتهم

 :اللجة -

قال أبو زٌد: "هو الصوت المختلط من الجمع التفهمه. ٌقال سمعت لجة القوم بفتح  

قال . و1325الالم وشد المٌم". وقال أبو حاتم: "لجة القوم وضجتهم بالفتح على مثال فعلة"

 .1326األصمعً: "كل صوت تسمعه من ناس أو بهابم مختلطا ال تفهمه فهو لجة ولجلجة"

 . * لجلج

 .1327لجلج اإلنسان لجلجة: إذا تتعتع فً كالمه، ومضؽه ولم ٌسرده  - 

لجلج اللقمة فً فٌه: أدارها من ؼٌر مضػ وال إساؼة. ولجلج الشًء فً فٌه  -

جه بعضه فً إثر بعض قٌل لجلج ومنه سمً . وإذا تتعتع ومضػ الكالم ولم ٌخر1328أداره

 .1329الرجل لجالجا

 :اللجالج -

، وقٌل هو الذي ٌحول* 1330صمعً:"اللجالج الذي سجٌة لسانه ثقل الكالم ونقصهاأل -

 .1331لسانه فً شدقه. والجلجال الذي ٌردد الكلمة فً فٌه فال ٌخرجها من ثقل لسانه

ق  أبلج والباطل لجلج، أي ٌردد فً التردد فً الكالم، ٌقال الح واللجلجة والتلجلج: 

ؼٌر أن ٌنفذ وفٌها تفقد القدرة  على التكلم الصحٌح، وتحل كلمة مكان أخرى وتتقطع 

 .(1242ج  ،الكلمات التً ٌنطقها المرٌض فتبدو ؼٌر مفهومة" )ص

 .1332" اللجلجة هً التردد فً الكالم" -

ٌُبٌن الكالم  .1333* واللجالج: الذي ٌتلجلج لسانه فال 

 .1334جالج: والجلجال الذي ال ٌخرج الكلمة، ٌرددها فً فٌه من ثقل لسانهوالل

  .1335* اللجلجة الجلبة

 . 1336* قال اللٌث: اللجلجة أن ٌتكلم الرجل بلسان ؼٌر بٌن

 .1337واللجلجة: الضجة، واللجلجة: أن ٌتكلم اإلنسان فال ٌبٌن، والرجل لجالج
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جلج ولو اختلفت أسباب ذلك. إذ ومن كل هذا ٌتبٌن أن التردد هو أصل اللجلجة أو التل

 التردد الؽالب هنا هو تردد معنوي أو فكري.

. وهو ٌلجلج لسانه، وقد تلجلج لسانه. قال 1338اللجلجة: كالم الرجل بلسان ؼٌر بٌن إن-

. وفً القاموس اللجلجة والتلجلج: 1339ومنطق بلسان ؼٌر لجالج. وكالم ملجلج: مختلط

لسان ونقص الكالم، وأن ال ٌخرج بعضه فً أثر . واللجلجة ثقل ال1340التردد فً الكالم

. واللجلجة عند الثعالبً مرحلة من مراحل العً، تؤتً بعد الحصر والفهاهة 1341بعض

 .1342واإلفحام وهً بمعنى التردد والقلق

فإذا كانت المصادر المعتمدة هنا ال تختلؾ فً عد اللجلجة عٌبا كالمٌا، فهً تختلؾ فً 

 كن أن تجمل هذه األسباب فٌما ٌلً:وٌم، ذكر أسباب هذه الظاهرة

 أسباب عضوٌة:

 ثقل اللسان. -

 جوالن أو تجوال اللسان فً شدق المتكلم. -

 األولى: علىأسباب وظٌفٌة مترتبة 

 مضػ الكالم، وعدم إخراجه بعضه فً إثر بعض. -

 عدم اإلفصاح والبٌان، أي التكلم بلسان أو بمنطق ؼٌر بٌن. -

 ردد فٌها.عدم إخراج الكلمة، والت -

ولقد أورد الجاحظ لفظ "اللجلجة" مقرونا بلفظ "التتعتع" وذلك عند التعلٌق على من ال 

 ٌستطٌع أن ٌنشد قول الشاعر:

 وقبر حرب بمكان قفر * * *  ولٌس قرب قبر حرب قبر          

علق الجاحظ على من ال ٌستطٌع أن ٌنشد البٌت المذكور ثالث مرات فً َنَفٍس واحد فال 

 .1343عتع وال ٌتلجلجٌتت

(، مالحظا أنه Stuttering) وقد قابل البدراوي زهران بٌن اللجلجة واللفظ األعجمً

"أٌا كانت األسباب التً تقؾ وراء اللجلجة، كاضطراب كالمً، فإن المهم أنها من العٌوب 

أما جورج  1344الكالمٌة التً ٌمكن عالجها بؤسالٌب مختلفة من أهمها العالج السلوكً".

( للجلجة J.Drever( وذكر تعرٌؾ كل من  )Stummeringفقابل اللجلجة بمصطلح )كالس 

 A.Sperlin  "بؤنها سلسلة من الترددات ؼٌر المنتظمة والتكرارات فً الكالم" وتعرٌؾ 

بؤنها اإلعادة أو التكرار ؼٌر اإلرادي للصوت أو المقطع أو الكلمة، أو التوقؾ الطوٌل 

، فهً اً نفسٌ اً أو مصدر اً لمعظم حاالت اللجلجة منبعظ أّن . والح1345الطارئ أثناء الكالم
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من أعراض سوء التكٌؾ االجتماعً والنفسً، وٌذكر تصنٌؾ بارتنوؾ للجلجة أنها نوع 

 .1346من أنواع العصاب... وتنتج عن خلل فً مراحل النمو

 :* لحن

 .1347ٌلحن أي ٌتكلم بكالم ال ٌعرفه أصُل تلك اللؽة -

 .1348أٌضا أخطؤبلؽته، ولحن. لحن لحنا، تكلم  -

 :اللحن -

 .1349إزالة اإلعراب عن جهته  -

إمالة الكالم عن جهته الصحٌحة فً العربٌة... وهو ٌقرأ باأللحان، إذا قرأ كذلك أزال  -

 .1350الشًء عن جهته الصحٌحة بالزٌادة والنقصان

ك. لحن ٌلحن اللّْحن واللّحن واللّحانة واللحانٌة: ترك الصواب فً القراءة والنشٌد ونحو ذل -

لحنا ولحنا ولحونا، األخٌرة عن أبً زٌد... ورجل الحن ولحان ولحانة ولـُحنة: 

 .1351ٌخطا

ابن األثٌر: اللحن المٌل عن جهة االستقامة، ٌقال: "لحن فً كالمه إذا مال عن صحٌح  -

 .1352المنطق..."

رزوا كالم لتحتقال أبو عبٌد فً قول عمر رضً هللا عنه: " تعلموا اللَّحن أي الخطؤ فً ال -

 .1353منه"

 اللّحن: العدول عن الصواب، مثاله ما ذكره الجوهري عن أبً زٌد، والبٌت لمالك. -

 منطق صابب وتلحن أحٌا  ***  نا، وخٌر الحدٌث ما كان لحنا       

قال عثمان بن جنً: "منطق صابب أي تارة تورد القول صاببا مسددا وأخرى تتحرؾ  -

 لخ.... إ1354لجهة الواضحة معتمدا ذلك ثلعًبا بالقول"فٌه وتلحن أي تعدله عن ا

إن معانً اللحن تتعدد فً كتب التراث، وٌهمنا منها الجانب المتعلق باللحن فً اللفظ،  

. وٌدخل هذا ضمن التعرٌؾ العام الذي 1355أي خالؾ الصواب فً الكالم والقراءة والنشٌد

"اللحن: هو أن ٌصرؾ المتكلم وضعه أبو هالل العسكري فً كتابه الفروق وذلك بقوله: 

كالمه عن جهته الصحٌحة، فً ضبط البناء، والصٌؽة، أو فً إٌقاؾ اإلعراب، أو فً 

وقد فسر الجرجانً الظاهرة فً الوساطة قابال: "إن العرب تجاوزوا الحد فً  1356حروفه"

. واللحن 1357طلب التسهٌل حتى تسمحوا ببعض اللحن، وحتى خالطتهم الركاكة والعجمة"

كان عٌبا أو مذموما من حٌث هو الحٌاد عن الصواب )معٌار القوم فً األداء اللفظً إذا 
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على وجه الخصوص( فهو مكروه أٌضا من حٌث هو أصوات مصنوعة، وهذا ما أكد علٌه 

 .1358ابن البناء فً "باب وصؾ قراء األلحان"

الالت إن اللحن فً بعده الصوتً أو اللفظً ال ٌخرج عن إطار االنحرافات أو االخت

الصوتٌة التً نعالجها فً هذا الفصل. وفً تتبع آفات النطق، حاول مٌشال عاصً أن 

ٌتلمس مفهوم اللحن عند الجاحظ فذكر جملة أمور بعضها ٌدخل فً اإلطار العام لمفهوم 

اللحن، وبعضها ٌدخل فً اإلطار الخاص أي اللحن الصوتً أو اللفظً، وتهمنا األمثلة 

 التالٌة:

 ن "ظمٌاء" نطق "ضمٌاء".اء ضادا حٌث إنطق الظ – 1

ِشِجه". – 2 ٌَ ه" نطق  ـُشجُّ ٌَ  تؽٌٌر بعض حركات الحروؾ "

 .1359العجز عن لفظ بعض الكلمات مثل "شانمثنا"  - 3

وبالتؤمل فً هذه األمثلة ٌمكن عد المثال األول من قبٌل اللثؽة والثانً من قبٌل اللحن 

 لة تؤلٌؾ وتجاور الحروؾ.ألنه ٌمس بنٌة الفعل أما الثالث فٌهم مسؤ

 .* لخلخ

 لخ فً الكالم إذا جاء به ؼٌر مستقٌم-

 .1360لخ فً كالمه جاء به ملتبسا مستعجما -

 .1361* لخالخ : رجل لخالخ.. الذي ٌحشً لسانه فً الشدقٌن

 .1363العجمة فً المنطقأو  .1362اللخلخانٌة العجمٌة -

. ٌقال 1366فٌه عجمة . أو هو الذي1365ٌبٌن كالمه وال 1364: الذي ال ٌفصحاللخلخانً -

رجل لخلخانً، وامرأة لخلخانٌة بالهاء، أي ال ٌفصحان. واللخلخانً الذي فٌه عجمة وفٌه 

 .1367لخلخانٌة

ولقد ورد فً الحدٌث قوله صلى هللا علٌه وسلم : " أتانا رجل فٌه لخلخانٌة" ففسر  

لخلخانٌة وتفسٌر ال أبو عبٌد:  اللخلخانٌة بالعجمة، وهً ضعؾ القدرة على اإلفصاح...

عطً الصورة الواضحة عن هذه اللهجة، ألن كثٌرا من مصطلحات هذه بالعجمة، ال ٌ

العٌوب واللهجات... قد وصفت بالعجمة وعدم اإلفصاح، ولعل الذي سعؾ فً معرفة 

حقٌقة هذه اللهجة ما أورده الثعالبً من أمثلة علٌها قال: "اللخلخانٌة، تعرض فً لؽة 

 هم: مشا هللا كان، أي ما شاء هللا كان".أعراب الشحر وعمان، كقول
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والمتؤمل فً هذا المثال ٌجد أن اللخلخانٌة، تعنً السرعة فً الكالم، كما تعنً  

حذؾ بعضه من اللسان، لٌسهل سرده، وإنجازه، ولٌس فٌما أورد الثعالبً ما ٌدل على 

 العجمة.

عرب أعالً الفرات من والواقع أن مثل هذا النوع من األداء للكالم ٌمكن أن نجده فً 

عوا عن سٌما عانة ورواة وحدٌثة، وفً حدٌث معاوٌة المذكور: "قوم ارتف العراق، وال

وإن كان قد ورد تفسٌر )اللخلخانٌة( فً  –هنا  -مذهبنا*  – لخلخانٌة العراق " ما ٌقوي

 الحدٌث: باللكنة.

قٌل: هو موضع، ومنه ونسبت هذه اللهجة فً اللسان إلى قبٌلة  باسم )لخلخان( ثم قال: و

 الحدٌث: كنا بموضع كذا وكذا، فؤتى رجل فٌه لخلخانٌة.

 .1368ولعل الصواب ما نقل الجاحظ والثعالبً فً نسبتها

 * لخو.

 .1369كثرة الكالم فً الباطل "ٌقال رجل ألخى وامرأة لخواء وقد لخى لخا" :اللخا -

 .1370اللخى : كثرة الكالم فً الباطل -

 .1371مه فً الباطللخً: لخً لخى: كثر كال -

ولخً ٌلخى مقصور، وهو عوج إحدى اللحٌٌن األسفلٌن حتى ٌمٌل الشدق، ٌقال فم 

 .1372ألخى

 :* لص

 .1373لصصت لصصا: اجتمعت منكباك. ولصصت أٌضا تقاربت أضراسك - 

 : * لضع

 .1374لضعت األسنان لضعا: أكلت من الكبر -

 : لطع* 

 أٌضا رقت شفته. لطع اإلنسان: تآكلت أسنانه، وبقٌت أسناخها، ولطع -

 * لعثم.

وقال ابن  .1375: ٌقال قرأ فما تلعثم وما تلعذم، أي ما توقؾ وال تمكث وال ترددتلعثم -

سٌنا فً الشفا: "أجرى الناس لسانا من كان لسانه مطلقا ؼٌر مقصر بالرباط، وكان 

 ."1376عرٌضا، ومن منً بخالؾ ذلك تلعثم
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وهو العجز عن نطق أي كلمة كاملة فالتلعثم حالة أو شكل حاد من أشكال اللجلجلة. 

وهً تباطإ فً اللسان، تحدث من مرض فً الجهاز النطقً،  –كذلك  –واحدة. واللعثمة 

أو من اضطراب طارئ، كموقؾ حرج أو عاطفً أو خوؾ أو ما أشبه هذه المواقؾ، 

ء. فٌإدي إلى تعثر اللسان فً إخراج الكالم. والتلعثم فً ؼٌر اللسان هو التباطإ فً الشً

. وقد ٌحدث تلعثم المتكلم فً صوت 1377ولذا جرى هذا المعنى على تباطإ اللسان أٌضا

 لخ.ون فؤفؤة أو تمتمة أو سؤسؤة ... إمعٌن فً أوابل الكلمات فٌك

 . * لغط

 .1378لؽط القوم لؽطا ولؽطا ولؽٌطا وألؽطوا: صاحوا بما ال ٌفهم - 

 .1379: أصوات مبهمة ال تفهم اللغط -

ط )أٌضا( األصوات المختلطة والجلبة ال تفهم. وفً الحدٌث: "ولهم لؽط فً واللؽْ  الَّلغـَط -

. والجمع 1380أسواقهم؟ اللؽط صوت وضجة ال ٌفهم معناه، وقٌل هو الكالم الذي ال ٌبٌن"

 لؽاط.أ

 : * لغلغ

  .1381فً كالمه لؽلؽة أي عجمة ولخلخة  -

 لغلغة: -

ًّ وجفاء وثقل فٌهٌقال فً كالمه لؽلؽة ولخلخة أي عجمة ولؽلػ فً كالمه   1382: وهً ع

 .1383وفً كالمه لؽلؽة وعجمٌة ولخلخة

 : * لغو

 .1384اللٌث ، لؽا ٌلؽو لؽوا وهو اختالط الكالم -

 لؽوت ألؽو وألؽً واللؽو: اختالط الكالم والباطل. -

 . 1385ألؽٌت هذه الكلمة رأٌتها باطال وفضال فً الكالم وكذلك اللؽا  

 :*لغً

 . 1386ى، ولؽا لؽوا ولؽاء، وألؽى: أخطؤلؽً: لؽً الرجل والكالم لؽ - 

 :* لفت

 .1388ولفت الشًء صرفه عن وجهه 1387لفت الكالم لفتا: صرفه إلى العجمة - 
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 : * لف

 . 1389: العً الثقٌل اللساناأللف -

 .1390ٌقال للعً: ألؾ كؤن لسانه قد التؾ 

 أبو عبٌد عن أبً زٌد: األلؾ العً.

 .1391األصمعً : هو الثقٌل اللسان 

 .1392ففا: اضطرب كالمهلؾ اإلنسان ل -

، وامرأة 1394. أي الثقٌل اللسان عند الكالم. ٌقال رجل ألؾ1393ألؾ: ٌقال ألؾ أي ثقٌل 

. ونقل السٌوطً عن أبً  زٌد قوله: هو العً*. 1396. أي ثقل اللسان1395لفَّاء. وهً اللفلفة

قال أبو عبٌدة: " إذا أدخل بعض كالمه فً . 1397وقد لَِفْفت. والفه العً*. الكلٌل اللسان

 عض فهو ألؾ، وقٌل بلسانه لفؾ. وأنشدنً ألبً الزجؾ الراجز:ب

 كان فٌه لففا إذا نطْق ***  من طول تحبٌس وهّم وأرق              

كؤنه لما جلس وحده ولم ٌكن له من ٌكلمه. وطال علٌه ذلك أصابه لفؾ فً لسانه. وكان 

ته ثقل علٌه الكالم. فكان ٌزٌد بن جابر قاضً األزارقة ٌقال له الّصموت ألنه لما طال صم

 .1398لسانه ٌلتوي وال ٌكاد ٌبٌن"

 : * اللفف

. ولعل هذا هو ما أشار إلٌه 1399إذا أدخل )المتكلم( كالمه فً بعض قٌل بلسانه لفؾ - 1

 ".1400أٌضا المبرد بقوله: "اللفؾ إدخال حرؾ فً حرؾ

 . 1401إدخال حرؾ فً حرؾ كؤنه لؾ أحدهما باآلخر  -  2

 .1402ه فً فٌهل لسانرجل لفالؾ إذ ثق  - 3

ٌّن اللفؾ: عً بطًء الكالم، وإذا تكلم مأل لسانه فمه... - 4   .1403لفؾ: ب

 لفلف.* 

 : لفالف -

 .1404ابن السكٌت: "إذا ثقل لسانه فً فٌه، قٌل لفلؾ فهو لفالؾ" -

أما الجاحظ فٌسمٌه "ذا اللفؾ" وٌعنً بذي اللفؾ: الشخص الذي ٌكون فً لسانه ثقل 

كلم... والذي ٌبدو من كالم ابن قتٌبة أن )اللفؾ( سرعة وعجلة وعً، بضعؾ وبطء إذا ت

فً الكالم ال بطء وثقل... فال ٌدخل الكالم فً بعضه إال من تعجل اللسان بالنطق، ومما 
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ٌإٌد هذا المعنى أن الجاحظ أورد الصفتٌن )اللفؾ والعجلة( مقترنتٌن فً موضع 

ا الجاحظ للداللة على آفة موٌستعمله. فالمصطلحان "اللفؾ" و"العجلة" مترادفان 1405واحد

 .1406السرعة فً تآلٌؾ الحروؾ وسوق الكلمات مما ٌجعل الكالم ؼٌر واضح وال مفهوم

 :* لقص

 .1408، وأسرع إلى الشًء1407لقص لقصا: كثر كالمه -

 : * لقط

َعه 1409لقط الكالم  -  .1410تَسمَّ

 *  لقع:

لم بؤقصى حلقه. ٌقال فٌه مقمقة الذي ٌتك 1411"اللُّقاعة والتِّلقاعة الكثٌر الكالم :اللقاعة -

 .1412ولقاعة"

 أبو عبٌد عن الفراء: اللقاعة والتلقاعة: الكثٌر الكالم. -

 .1413أبو عبٌد: فال لقعة للذي ٌتلقع الكالم، والشىء وراء الكالم -

 .1414اللقاعة الرجل الداهٌة ٌرمً بكالمه، والملقاع: الفاحشة فً الكالم -

 .1415ت، وهو الذي ٌتكلم بؤقصى حلقهاللقاعة: األحمق فً كالمه لقاعا -

 اللقاعة الداهٌة الذي ٌلقع بالكالم ٌرمً به فً أقصى حلقه. -

  .1416فً كالمه لقاعات: إذا تكلم بؤقصى حلقة -

 .1417التلقاع، والتلقاعة، مكسورتً التاء والالم مشدد فً القاؾ الكثٌر الكالم -

 .* لقلق

ث، "من وقى شر لقلقة: وتطلق على كل من اللقلقة: وتقول: اللقلق اللسان. وفً الحدٌ 

صوت فٌه حركة واضطراب، وفً حدٌث عمر )رضً هللا عنه( "ما لم ٌكن نقع وال لقلقة، 

 .1418وقال أبو عبٌد: اللقلقة شدة الصوت"

. وبهذا 1419: شـدة اضطراب الشـًء فً  تحركه*، ٌقـــال: ٌتلقلـق و ٌتقلقـل لؽتاناللقلقة

 .1420ها شدة الصوت"المعنى وصؾ القالً"اللقلقة بؤن

وعن ابن السكٌت: لقلق الرجل، قلقل لسانه فً فٌه، وكذلك المرأة بصراخ أو ولولة. ومنه 

، ٌعنً بالنقع أصوات الخدود إذا 1421الحدٌث عن عمر رحمه هللا: "ما لم ٌكن نقع وال لقلقة"

 ضربت.
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فً الفم، ٌقال . وفٌه )اللسان( اللقلقة وهً ثقل اللسان وؼلظه 1422واللقلقة ثقل اللسان وؼلظه

. وحكى ابن قتٌبة عن بعض العلماء أنه قال: 1424واللقلق اللسان 1423إن فٌه لقلقة شدٌدة

 .1425"إنما قٌل اللسان: لقلق من اللقلقة، وهً الجلبة، وكؤن اللقلقة حكاٌة األصوات

 فاللقلقة من كل هذه تعنً ما ٌلً :

 شدة الحركة أو سرعة حركة اللسان عند التصوٌت؛ – 1

 اللقلقة مع القلقلة ومع الولولة؛ترادؾ  -2

 ثقل اللسان بسبب ؼلظه؛ - 3

 الجلبة وانعكاسها على تقطٌع األصوات. - 4     

بدو أن هناك تعارضا بٌن سرعة الحركة التً ٌنفذها اللسان ٌومن هذه المواصفات 

الرقٌق الخفٌؾ، وبٌن ثقل الحركة المتؤتٌة من اللسان الؽلٌظ الثقٌل. وال ٌجمع بٌن 

تعارضٌن سوى اضطراب اللسان عند التصوٌت مما ٌحول دون أدابه للحروؾ المطلوبة ال

وبالشكل المطلوب. أي عدم تفاعله بالشكل الصحٌح مع األعضاء التً تقابله عند إنتاج 

 الحروؾ أو األصوات.

 *لقو.

 اللقوة -

  .1426لقً: لقً الرجل لقوة: أصابته اللقوة

 * لكز.

 اللكز: -

ٌُكره اللكز فً ا لقراءة، وهو االبتداء بقلع النفس والختم به... وحقٌقة اللكز دفع "

الحرؾ بالنفس عند شدة إخراج له به، وهو فً االستبناؾ أقوى منه فً القطع. ومن هذه 

اللكز وهو شبٌه بالوكز االبالغ فً الهمزة المتحركة فوق حقها، وكسوة الهمزة الساكنة 

ٌك. وٌحذر فً الساكن فً عٌبٌن: أحدهما ضٌقا ربما أخرجها عن السكون إلى التحر

السرعة به حتى ٌصٌر متحركا، والثانً التشدٌد له حتى ٌزٌده ثقال. وكذلك فً زٌادة 

الممدود الذي ٌخرجه عن حده، فٌعتقد أنه تجوٌد وأنه فٌه من المحسنٌن، وال ٌعلم أنه من 

 .1427المسٌبٌن

 * لكع

 :اللكع -
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 وهً :  1428الكالم. وأصله وِسُخ الفُلقة أبو حاتم: اللَُّكُع الذي ال ٌبٌن -

 نصؾ القطعة. وأالَؽْلق والشق، -

 * لكك.

 االلتكاك: -

 .1429ابن السكٌت: االلتكاك، إخطاء الرجل فً كالمه، وؼلطه وإبطاإه فً حجته" -

 .* لكن

 .1431)ٌقال( "لكن لنا ولكنة ولكونة" 1430لكن لكنة: ؼلبت علٌه العجمة -

م عربٌته وذلك لعجمٌة ؼالبة على لسانه.  ٌقال لكنة شدٌدة اللٌث: األلكن: الذي ال ٌقٌ  -

 ولكونه.

ٌّن اللكن. وٌقولون لأللكن العفطًاأللكن -  .1432: ٌقال رجل ألكن ب

 .1433أبو زٌد:"األلكن الذي الٌقٌم العربٌة من عجمة فً لسانه واألنثى لكناء"

 .1434رأة لكناء"مالالرجل الذي ال ٌقٌم عربٌته للكنة فً لسانه و:  األلكنوفً اللسان: 

 .1435األلكن: الرجل الذي ال ٌقٌم عربٌته للكنة فً لسانه، وامرأة لكناء -

فً آلة اللسان ٌستبدل  ه عٌبٌ : إن اللكنة، أو اللكن... انحراؾ فً النطق لٌس سببَ  اللكنة

حرفا بحرؾ آخر، كما هً الحال فً اللثؽة، أو ٌستبدل لهجة بلهجة، كما هً الحال فً 

ما الذي ٌمٌز اللكنة عن اللثؽة هو أن اختالل اللفظ فً اللكنة ناجم عن تداخل الرطانة. وإن

الحروؾ األعجمٌة فً الحروؾ العربٌة... أما إدخال بعض الكالم العربً فً بعضه فهو 

 .1436اللفؾ أو العجلة

وقد قسم الجاحظ اللكنة بحسب من ٌرتضخون لكنة ما إلى قسمٌن كبٌرٌن: اللكنة فً لسان 

 واللكنة فً لسان العامة. المشهورٌن

فالنوع األول من اللكن قد ٌصٌب من كان خطٌبا أو شاعرا أو كاتبا داهٌا. وتتجلى اللكنة 

 فً هذا النوع كما ٌلً:

فقد قال أبو عبٌدة،  . وٌمثل هذا الشاعر زٌاد* األعجم. تحوٌل السٌن شٌنا والطاء تاء – 1

 نه كان ٌنشد قوله:إ

ٌّر السلطان كل خلٌل فتى زاده السلطان          فً الود رفعة *** ذا ؼ

 .1437فٌقول : "فتى زاده الشلتان" كان ٌجعل السٌن شٌنا والطاء تاء
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تحوٌل الشٌن سٌنا. وٌنسب هذا إلى سحٌم عبد بنً الحسحاس وهو شاعر مخضرم  -2

أدرك الجاهلٌة واإلسالم وكان أسود اللون وبه لكنة. كان ٌقول: "ما سعرت بدال من ما 

ٌنا فٌقولون "سمس" بدال من ً المؽرب ٌقلب بعض سكان مكناس الشٌن س. وف1438"شعرت

 "شمس" وٌقولون "سٌاس" بدال من "شٌاش".

العراق... كان ٌقول أهروري  ب هذا إلى عبٌد هللا بن زٌاد والًتحوٌل الحاء هاء وٌنس -3

 .1439بدال من "أحروري"

مري صاحب رسول هللا صلى وٌنسب هذا إلى صهٌب بن سنان الن تحوٌل الخاء هاء – 4

هللا علٌه وسلم. كان ٌقول : إنك لهابن، ٌرٌد : "إنك لخابن. كما ٌنسب هذا إلى عبٌد هللا بن 

 .1440زٌاد وكان ٌرتضخ لكنة فارسٌة

تحوٌل القاؾ كافا وتنسب إلى أبً مسلم صاحب الدعوة ٌقول: "كلت له" بدال من "قلت  -5

تجلٌات هذا النوع قد تتجاوز ما ذكر، وذلك لقول . ومثله ٌفعل عبٌد هللا بن زٌاد. و1441له"

الجاحظ فً نهاٌة استعراضها: "وهذا ما حضرنا من لكنة البلؽاء والشعراء 

 .1442والرإساء"

" وهإالء إنما 1443أما النوع الثانً فهو "لكنة العامة ومن لم ٌكن له حظ فً المنطق

. ومن تجلٌات هذا 1444العجمأصابتهم اللكنة ألنهم إما من العجم أو ممن نشؤ من العرب مع 

 النوع ما ٌلً:

، وٌنسب هذا إلى مولى زٌاد حٌث قال مرة لزٌاد: " اهدوا إلٌنا همار نطق الحاء هاء – 1

 وهش ٌرٌد: حمار وحش".

نطق العٌن همزة، وٌنسب إلى مولى زٌاد أٌضا حٌث ٌقول "أٌر" بدال من  -2 

ر". ٌْ  "َع

ٌر بن الخطفً التً نطقت "الجرذان" نطق الذال داال، وٌنسب إلى أم ولد لجر – 3

وٌنسب هذا كذلك إلى الصقلً. وظاهرة إبدال الذال داال  1445"جردانا" فؤبدلت الذال داال..

 والثاء تاء والظاء ضادا سابدة فً عدٌد من مناطق الوطن العربً.

 نطق القاؾ كافا حٌث نطق "القمر" "كمر". – 4

 نطق الجٌم ذاال ُنسب لعجوز سندٌة. – 5

 نطق الشٌن سٌنا نسب لعجوز سندٌة. -6

وهذه اللكنات ٌفسرها تحكم العادات النطقٌة األولى، تحكمها وحضورها القوي فً 

نطق أصوات لسان ثان، وهذا شًء طبٌعً. لكن الجاحظ لم ٌؽفل دور المران والتكلؾ فً 

ٌؤ وأمكن التؽلب على اللكنة. ٌقول عن "الحاكٌة "... ٌحكً بفمه كل حكاٌة ]...[ وإنما ته
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الحاكٌة بجمٌع مخارج األمم لما أعطى هللا اإلنسان من االستطاعة والتمكن، وحٌن فضله 

على جمٌع الحٌوان بالمنطق والعقل واالستطاعة، فبطول استعمال التكلؾ ذلت جوارحه، 

على الشكل الذي لم  سجٌتها، كان مقصورا بعادة المنشإ ومتى ترك شمابله ولسانه على

مرتبط بعامل  لتكلؾ فً التؽلب على عادات المنشإ أن هذا المران وا. إال1446ٌزل فٌه"

السن. وٌعطً الجاحظ مثاال على ذلك "إن السندي إذا ُجلب كبٌرا فإنه ال ٌستطٌع إال أن 

ٌجعل الجٌم زاٌا ولو أقام فً علٌا تمٌم وسفلى قٌس، وبٌن عجز هوزان، خمسٌن 

ه أٌضا بالنسبة للتنوع الصوتً الحاصل . وتحكم العادات النطقٌة األولى نلمس1447عاما"

 داخل اللؽة أو اللسان الواحد.

 .* لمظ

 التلمظ: -

. وفً معجم األصوات التلمظ التذوق والتصوٌت، و قٌل هو إلصاق 1448التصوٌت باللسان

وقد ورد مقرونا  1449اللسان بالؽار األعلى فٌسمع  له  صوت. وهو ثالثً لمظ

 .1450بالتمطق

 :* لهع

 .1451مه، إذا أفرط وكذلك تلتعفً كال األصمعً: تلهٌع -

 .1452ابن ٌزٌد: اللهع: التفٌهق فً الكالم، ومنه اشتق لهٌعة

 .1453التشدق فً الكالم، وتلهٌع فً كالمه أفرط وتلتع -محركة  -اللهع -

 :لهوق  

 .1454تلهوق: كثرة الكالم والتقعر فٌه -

 * لوث:

 .1456جمعه فلم ٌبٌنه ، والث الكالم لوثا: 1455لوث، لوث لوثة: اضطرب فً عقله وأمره

 : اللوث -

فً اللسان اللوث، وهو ثقل فٌه ال ٌكاد ٌخرج الكلمة إال بعد جهد . ٌقال: رجل ألوث  -

 .1457وامرأة لوثاء

 :لوثاأل  -

 .1458البطًء الكالم الثقٌل اللسان  واألنثى لوثاء –لوث أبو حاتم: األ
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اء. ومن الواضح ولم تحدد المصادر المذكورة هذا الرجوع من أي األصوات إلى الٌ

من عٌوب اللسان فً الوقت الحاضر أن هناك ما ٌسمى "الرتل" أو "الرتلة" وهً أن ٌمٌل 

 المتكلم من صوت الراء إلى الٌاء، فٌقول فً مرجان "مٌجان" .

 . لٌغ -

 .1459لٌػ لٌؽا: لم ٌبٌن الكالم، ومال بكالمه إلى الٌاء أو الؽٌن - 

  .1460قد تلٌػ أي تحمقورجل لٌاؼة: ال ٌبالً ما قٌل له، و -

 :األلٌغ -

 مرأة لٌؽاء.مر: األلٌػ الذي ال ٌبٌن كالمه واأبو عبٌد عن أبً ع -

 وقال أبو عمرو: الرجل األلٌػ والمرأة اللٌؽاء اللذان ال ٌبٌنان الكالم.  -

 . 1461وقال الخلٌل: األلٌػ الذي ٌرجع لسانه إلى الٌاء" -

. وفً لسان 1462الكالم وٌرجع كالمه إلى الٌاء وعند ابن السكٌت األلٌػ هو الذي ال ٌبٌن -

ٌُرجع" مقرونا بالكالم واللسان معا "ٌرجع كالمه ولسانه إلى الٌاء".  العرب ورد الفعل "

الواضح ولم تحدد المصادر المذكورة هذا اإلرجاع من أي األصوات إلى الٌاء. ومن 

الرتلة" وهً أن ٌمٌل ً عٌوب اللسان فً الوقت الحاضر أن هناك ما ٌسمى "الرتل" أو "ف

المتكلم من صوت الراء إلى الٌاء، فٌقول فً مرجان "مٌجان". وفً طارق "طاٌق" وٌسمً 

العامة المصاب بهذا العٌب اللسانً "األرتل" وهو ٌرتل. وهذه صفة األلثػ... ولعل اللٌػ 

 .1463هو مٌل اللسان فً أكثر من صوت من أصوات اللؽة

 باب المٌم

  :* مج

 .1464لكالم: إذا لم تقبلهمجت األذن ا -

 * مجمج.

جمجة ومجماجا، ومؽمػ ه مجٌقال: سؤلته عن كذا وكذا فمجمج كالمه ٌمجم :المجمجة -

 .1465ه مؽمؽة ومؽماؼا: إذا خلط كالمه ولم ٌبٌنه"كالمه ٌمؽمؽ

 : مخمخ* 

قال أبو بكر: مخمخ الرجل مخمخة: إذا تكلم كؤنه مجنون تكبرا، وبه سمً رجل من بنً  

 .1466.1467سدوس
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 * مضغ.

هو تعرٌض الشدقٌن* كالمتزحر والضاحك المخافت، واستراط الرٌق،  :التمضغ -

 .1468وإخراج الصوت من قصبة الحلق مختلسا إلى الّرفه

 * مطق.

 .1469: إلصاق اللسان بالؽار األعلى فٌسمع صوته الستطابة أكل شًء"التمطق -

والتمطق بالشفتٌن: أن  "التمطق التلمظ التذوق والتصوٌت باللسان والؽار األعلى.. و -

 . )أو بٌنهما( والتمطق من "المطق".1470ٌضم إحداهما باألخرى مع صوت ٌكون منهما"

 مطى.* 

 . 1471مطمط الرجل فً كالمه ومطمطه مّده وطّوله مطمط: -

: هو استتمام الصوت مع النفس إلى ؼاٌة ما ٌمكن، حتى ٌكون كؤنما ٌحدث التمطً -

 .1472حدثا

 * معمع.

 المعمعة -

 .1473ٌزٌد: "المعمعة حكاٌة أصوات الشجعان فً الحرب" أبو -

 مغمغ.* 

 المغمغة: -

 .1475، وكذلك لم ٌحكم مضػ اللحم1474ابن درٌد: مؽمػ الرجل كالمه، لم ٌبٌنه  

 مطط.* 

لعله من ألوان التشدٌق، وؼالبا ما ٌتجاور اللفظان وٌقترنان، إال أن التمطٌط  التمطٌط: -

 جهة المد فً النبر وتنؽٌم الحروؾ والكلمات.على األرجح هو التصنع فً النطق ل

 .1476ومطط فً كالمه مطمطة: إذا مده وطوله

 * مق .

 .1477حكاٌة صوت من ٌتكلم بؤقصى حلقه. تقول: فٌه مقمقة :المقمقة -
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 .مقمق* 

 لمقامق.ا -

 . 1478أبو عبٌد عن الفراء...المقامق الذي ٌتكلم بؤقصى حلقه -

 . 1479المقامق: المتكلم بؤقصى حلقه -

 .1480المقامق من الرجال: الذي ٌتكلم بؤقصى حلقه وٌتشدق -

. 1482المتكلم ]أو الذي ٌتكلم[ بؤقصى حلقه وفٌه مقمقة- 1481أبو عبٌد عن الفراء: المقامق -

 .1483ولـُقـّاعة

 .* موت

 إماتة الحروؾ:  -

تقترن عنده من العٌوب التً ذكرها ابن البناء فً كتاب بٌان العٌوب... "وهً عملٌة 

ذلك بقوله: "ٌجب على مستعملً اإلدؼام أن ال ٌمٌتوا الحروؾ كٌما  د نهى عنباإلدؼام. وق

 .1484ٌبرأوا عن اإلساءة، وال ٌزٌدوها ثقال كٌما ٌبرأوا من اإلفحاش...."

 باب النون

 *نأم. 

 ٌنبم نبٌما. -

 : النئٌم -

 .1485صوت فٌه ضعؾ، وصوت الهام نبٌم، وصوت الضفادع نبٌم" - 

 .1486صوت فٌه ضعؾ كاألنٌن - 

 .* نبأ

 النبأة -

. 1487ابن السكٌت: سمعت نبؤة من إنسان ودابة أي نبرة من صوته تسمعها وال تفهمها -

 .1488وفً الجراثٌم: النبؤة مثل الركز )وهو الصوت لٌس بالشدٌد(

 .* نبس

  .1489نبس ٌنبس نبسا، وذلك أقل ما ٌكون فً الكالم -



 

 

 

274 
 

 . 1490ونبس ٌنبس نبسا ونبسة بالضم تكلم فؤسرع وتحرك -

 ا نبس بكلمة: أي ما تكلم بها، وما ٌنبص، وما ٌنبض: أي ما ٌتكلم، وم -

 .1491وما سمعت له نبصه: أي كلمة

 * نح: 

 .1492ٌنح نحٌحا: تردد الصوت فً جوفه -

 : * نحط

نحٌطا مثل الزفٌر. قال أبو عثمان وقال األصمعً: "نحط  نحٌطا: إذا كان صوته شبٌها  -

 .1493بالسعال

ا، ونحم ٌنحم نحما، وهو زفٌر ٌخرجه من صدره عند الشًء ٌقال نحط الرجل ٌنحط نْحط -

 .1494ٌعالجه

الجوهري: النحط الزفٌر. والنحٌط والنحط: صوت الخٌل من الثقل واإلعٌاء ٌكون بٌن  -

 .1495الصدر إلى الحلق

 .1497: وقٌل هو صوت شبٌه بالسعال1496وهو أٌضا صوت معه توجع

  * نحم

 .1498ألصوات أرفع من الزحٌر... "قال أبو عثمان وقال األصمعً "النحٌم من ا  

 :النحم -

ابن درٌد: ... النحم، صوت ٌردده اإلنسان فً صدره، قد نحم ٌنحم نحما ونحمانا  -

 . 1499ونحٌما

 ثعلب عن ابن األعرابً: الّنْحمة: الّسعلة وتكون الزحرة. -

 .1500: صوت ٌخرج من الجوؾ وهو فوق الزحٌر. وقٌل هو مثل الزحٌرالنحٌم -

 * نحنح.

 :نحنحةال -

 .1501أبو عبٌد: "النحٌح نحو الكرٌر و)هو( صوت ٌردده الرجل فً جوفه" -

النحنحنة: تردد الصوت فً الحلق أو فً الجوؾ... وهً كذلك  صوت الجرع من  -

 .1503. وفً فقه اللؽة: النحنحة حكاٌة قول الرجل نح نح عند االستٌذان وؼٌره1502الحلق
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 * نخر.

 .1504ٌاشٌمهأي مد الصوت فً خ انخر ٌنخر نخٌر -

 .1505األنخر من الرجال: الواسع المنخرٌن ، وامرأة نخراء وقوم نخر -

  :نخر -

  النخٌر -

  .1506الصوت من األنؾ -

  .1507صوت ٌخرج من المنخرٌن -

 :النخٌر

 .1508"نخر الحمار بؤنفه نخٌرا أي: مد نفسه فً الخٌاشٌم كؤنه نؽمة خاء مضطربة" -

ٌَْشخر ابن السكٌت: النخٌر من األنؾ، وقد نخر  - ٌْنِخر وٌنُخر، والشخٌر مثل النخٌر َشَخر 

 .1509نخٌر -َشْخرا وَشِخٌرا، ورجل شخٌر

 .1510ابن قتٌبة: النخٌر من المنخرٌن -

 .1511ومنه حدٌث ابن عباس: "لما خلق هللا إبلٌس نخر أي صوت من خٌاشٌمه"

 .* نخف

 النخفة: -

نسمته من قدر كذا  ابن درٌد: إذا سمعت الصوت من أنفه قلت سمعت له نخفة، وسمعت -

 .1512كذا إذا تنفس تنفسا عالٌا

. وهو صوت األنؾ إذا ُمِخط، أو النفس 1513: صوت األنؾ إذا بكى  صاحبهالنخٌف -

 .1514العالً

 * نزق

 .1515الكثٌر الكالم المنازق -

 نسف -

 .1516النسٌؾ الخفً من الكالم  -

 نشج.* 
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 .1517صوت معه توجع وبكاء. وصوت ٌخرج من الحلق والفم": النشٌج -

 .1518والنشٌج للصبً إذا ردد صوته فً صدره ولم ٌخرجه -

 :نضر -

 .1519النضر لٌس لكالمه بٌان - 

 .نطب* 

 .1520: "الكالم  ومثله الضوة والعوة"النطاب -

 .* نعر

 .1521نعر الرجل: صّوت فً الخٌشوم -

 النعٌر: -

  .1522الحراتً عن ابن السكٌت: نعر ٌنعر نعٌرا، من الصوت ... -

 .1524والنعرة الخٌشوم .1523نَعر نعٌرا، وهو صوت فً الخٌشوماللٌث: نعر الرجل ٌ -

 * نعنع:

حكاٌة صوت، تقول: سمعت نعنعة وهً رنة فً اللسان إذا أراد أن ٌقول: "لع"  :النعنعة -

 .1525فٌقول "نع"

. واألصح إلى النون والعٌن 1526إن النعنعة إذن: "حكاٌة صوت ٌرجع إلى العٌن والنون -

 ألن العكس عنعنة.

 . * نغنغ

 قال نؽنػ الرجل: إذا خرجت به نؽانػ، وهً لحمات تكون عند اللهاة واحدها نؽنػ.ٌ

ًّ المناغً -  .1527: الالثػ بالؽٌن ٌقال له المناؼً الع

 .1528: ٌقال َنؽْمت أْنِؽم وأْنُؽم نؽما وهو: الكالم الخفًنغم* 

 .1529: نؽٌة: من خبر الكلمة ٌسمعها وال ٌفهمها ىغ* ن

 * نفخ.

 )الصوت(:النفخً  -
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  .1530"إذا كانت اآلفة بالعضل المحركة القابضة صار الصوت نفخٌا" 

 .* نفر

وصؾ فً الكلمة ٌوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، نحو الهعخع  :التنافر -

 .1531ومستشزرات

 : نفرج* 

 .1532نفرج، ٌنفرج، أكثر الكالم -

 .* نقر

 .1533: صوت النون ٌلزق طرفه بمخرج النون فٌصوت به"النقر -

 * نقص.

)صفاء الصوت(: "اإلنسان من قبل أن ٌؤكل أو ٌشرب صوته صاؾ، وإذا شرب نقص  -

 .1534أو تناول طعاما رطبا نقص صفاء الصوت منه ومال إلى اإلظالم"

 :* نقض

 .1535انقض الرجل بلسانه: صوت به فً منكبه وبؤصابعه كذلك -

 .* نمم

 النمٌمة: -

 .1536فهمصاحب العٌن: النمٌمة، صوت همس الكالم الذي ال ٌ -

 .1537وقٌل هو وسواس همس الكالم، " -

 .* نهت

 .1538هو الصوت الذي ٌصدر من الصدر عند المشقة :النهت -

 .1539النهٌت والطحٌر واحد )نهت، ٌنِهت( -

 * نهم.

 .1540النهٌم والزأمة. الصوت الشدٌد :النهٌم -

 باب الهاء
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 * هاث.

 الهٌث: -

 .1541بثهمابن درٌد: هاث القوم هٌثا اختلطت أصواتهم وسمعت ها -

 * هاها.

"هً مثل الشهقات وتقع فً حرؾ "الهاء" كقولك: )هاها. ههها، ههاها( بل  :المهاهاة -

ٌسمى به ما كثر من الهاءات وتكرر المهاهاة، وما قل ولم تكرر: الشهقات وهً قولك )آه 

 .1542ن مدت )هاها( فهً للندب والحدو"إآه( فؤما 

 : هبرم* 

 .1543الكالم  ً كثرةتلهبرمة والهبرمة والهْدرمة ه  -

 * هت. 

 .1545... وهت أٌضا: أكثر الكالم1544هت الشًء هتا عصره لٌصوت - 

 .1546وٌقال هت فً كالمه وهتهت إذا أسرع   

إذا تابع اإلنشاد والتقعٌر وأكثر منه، قٌل هت علٌهم ٌهت هتا وسرد ٌسرد : الهت -

 . 1547سردا

 .1548الهت شبه العصر للصوت. وهت الهمزة ٌهتها هتا تكلم بها -

 :الِمَهتُّ  -

سرده. وهتَّ الشًء  –أبو زٌد: رجل ِمَهت وهتات كثٌر الكالم. ومنه هّت القرآن هّتا   

 .1549ٌهته هتا، صب بعضه فً إثر بعض منه

 :المهتوت -

الخلٌل: " الهمزة صوت مهتوت فً أقصى الحلق، فإذا رفه عن الهمزة كان نقصا ٌحول  -

ال الهاء على األلؾ المقطوعة نحو أراق إلى مخرج الهاء" فلذلك استخفت العرب إدخ

 .1550. وأٌهات وهٌهات وأشباه ذلك كثٌروهراق..

 سٌبوٌه: من الحروؾ المهتوت وهو الهاء لما فٌها من الضعؾ والخفاء. 

 ابن العربً: ٌقال هت فً كالمه وهتهت إذا أسرع، والهتهتة من الصوت مثل الهتٌت. -

 . * هتر
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ْقُط والخطالَهتــْرُ  -  .1551ؤ من الكالم )ٌقال منه: رجل مهتر( ومثله الفقفاق": السَّ

 .1552السقط من الكالم والخطؤ فٌه، وهو رجل مهتر

 *هتف.

 ، )أو الجافً(.1553الصوت الشدٌد العالً :الهتف -

 : هتم* 

 .1554وهتمَت الثنٌَة والشًء هتما: كسرتهما وهتمت هتما: انكسرت  

 .1555: من الهتمرة كثرة الكالمهتمر* 

 : * هتمل

 .1556ّر هتملة ، والهتملة كالهٌنمة فً الستمل ه  -

 :الهتملة -

 قال: 1558)أو الكالم الخفً( 1557األصمعً: الهتملة والهتنمة: الصوت الخفً -

 .1559وال أشهد الُهجر والقابلٌة  * * *  إذا هم بهٌنمة هتملوا           

ٌَُسبِّح وال تعرؾ ما ٌقول قلت سمعت هتملته -  .1560ابن السكٌت: "إذا سمعته 

أبو زٌد: ٌقال هتمل الرجالن كالهما هتملة إذا تكلما بكالم ٌسرانه عن ؼٌرهما وال ٌفهمه  -

 .1561ؼٌرهما..."

 * هتهت: 

 .1562رجل ِمَهتٌّ وهتات )وهتهات( حفٌؾ كثٌر الكالم لم ٌسرع   

 :الهتهتة -

 .1563األزهري: الهتهتة والتهتهة]بالمثناة[ أٌضا من التواء اللسان عند الكالم -

 .1565وعند األزهري هً حكاٌة بعض كالم األلثػ .1564: الهتهتة بعض كالم األلثػالخلٌل -

 [ثلثلةمبال]

أٌضا حكاٌة صوت العً  األلكن، وٌكون  –بالتاء والثاء  –الثعالبً: الهتهتة والهثهثة  -

 بسبب التواءات فً اللسان عند التكلم.

 .1566الهتهتة والتهتهة تقال فً التواء اللسان
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 . * هثهث

 .1567لقوم هثهثة، هو الفساد واالختالطهثهث ا -

 :الهثهثة -

 .1568األصمعً: الهثهثة والمثمثة التخلٌط -

ابن درٌد: الهثهثة والهث... اختالط الصوت فً الحرب أو فً صخب. وأصل الهث  -

 .1569الخلط

 .1571)أي الكالم( والهثهات مثل الفؤفاء1570أبو هالل العسكري: الهثهثة كثرة اختالطه  -

 :* هجس

 .1572تسمعها خفٌة النبؤة  -

 .1573: الصوت الخفً ٌسمع وال ٌفهمالهجس -

 . * هجن

 .1574هجن الكالم هجنة دخله عٌب -

 .* هدج

 .1576وتهّدج الصوت تقطع فً ارتعاشه .1575. تقطع الصوتالتهدج -

 .* هـــد

  :الهد -

 .1577سرعة القطع ، وسرعة القراءة -

 .1578الصوت الؽلٌظ -

 * هـــدد.

 الهــــدد: -

 .1579والهدة، الصوت الشدٌد ابن درٌد: الهدد -

  * هذر

 .1580من الهذر وهو الكالم الكثٌر الرديء -
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هذر فً منطقه هذرا، وأهذر كثر سقطه، هذر هذرا أكثر الكالم وهذر الكالم هذرا: كثر 

، تقول رجل هذر وهذرة وهذار ومهذار وأهذر فً كالمه أي أكثر. ورجل 1581مع خطإ

 .1582سرعة فً الكالمهذرٌان، خفٌؾ الكالم والخدمة، وهذر من ال

 .1583والِمْسَهب، جمٌعا: الكثٌر الكالم، وكذلك الهذرة والِهْذِرٌان: الُهَذر -

 الهذرة: -

 وُهذر كثٌر الكالم. 1584 ابن السكٌت: رجل ُهذَرة وهذرٌان وهذر -

 .1585رجل هذرة كثٌر الكالم. رجل مهذر كثٌر السقط  -

 ابن درٌد: الهٌذار الكثٌر الكالم. -

كثر فً الخطإ  -أكثر وقالوا هذر كالمه هذرا –فً منطقة ٌهذر وأهذر أبو عبٌد: هذر -

 . ومنه المهذار الكثٌر الكالم.1586والباطل

 * هذرم

 .1588)وكثرة الكالم( 1587السرعة فً القراءة :الِهذرمة -

 .1589ابن السكٌت:إذا أسرع الكالم ولم ٌتتعتع قٌل هذرم هذرمة -

 .1590للتخلٌط الهذرمةوهذرم الرجل فً كالمه إذا خلط فٌه، وٌقال   -

 ٌقال رجل هذرام وهذرامة: كثٌر الكالم، وٌقال المهذرب والمهذرم. -

فالهذارم والصلنفؤ ٌهمز وال ٌهمز والهندلٌق والمهمار والٌهمور، الكثٌر الكالم، وقد همر  -

 .1591الكالم ٌهمره وهمر فٌه

 .1592والمهذرم: المهذرب الذي فً كالمه سرعة حتى ال تكاد تفهمه من سرعته -

الهذرمة كالهذربة، "والهذرمة والهذربة: كثرة الكالم، ٌقال رجل مهذرب ومهذرم: كثٌر  -

 . 1593الكالم، وقد هذرب فً منطقه وهذرم، ٌهذرب وٌهذرم"

الهذرمة كالهثرمة "...الهثرمة والهذرمة: كثرة الكالم واختالطه، ٌقال: هثرم فً كالمه،  -

 .1594وهذرم فً كالمه، إذا أكثر وخلط...."

 :هذي *

 .1595الهذٌان "كالم ؼٌر معقول، مثل كالم المبرسم والمعتوه

 .1596ابن السكٌت: هذٌت هذٌانا وهذوت بكالم ؼٌر معقول وهو الهذاء -
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والهذٌان هو الكالم الذي ٌطلقه الهاذي بال معنى وال قصد، وال ٌكون معقوال، من مرض  -

لهذٌان: كالم مستعمل أخرج أو أذى، أو حمى.... وفعله هذي  ٌهذي. أبو هالل السكري، "ا

 .1597على وجه ال تنعقد به فابدة"

 :* هرأ

هرأ: هرأت الكالم وأهرأته: أكثرت منه فً خطل، فهو كالم هراء، واألعم: أهرأ 

 .1598الكالم

 المنطق الفاسد. -ممدود مهموز -أبو عبٌد: الهراء -

1599ر هراء. شمر عن الفراء: أهرأ الكالم إذا أكثر ولم ٌصب المعنى وأن منطقه لؽٌ -
 

 .1600أهرأ الرجل فً منطقه: إذا لم ٌكن لكالمه نظام -

 .1601الهراء المنطق الفاسد، ٌقال أهرأ الرجل فً منطقه -

 الهراء -

هرأ فً منطقه كمنع: أكثر الخنا والخطؤ، والهراء كؽراب، المنطق الفاسد ال نظام له،  -

1602والكثٌر الكالم الهراء.
 

 المه نظام. قال ذو الرمة.أهرأ الرجل فً كالمه، أي: لٌس لك -

 .1603لها بشر مثل الحرٌر ومنطق ***رخٌم الحواشً ال هراء وال نزر

 .1605والخطل مثله 1604الهراء : المنطق الفاسد، )وٌقال الكثٌر(*  -

 أكثر منه فً خطإ. –ابن السكٌت: هرأ الكالم ٌهرإه  -

 .1607ا والقبٌحإذا أكثر فً خطإ، أو قال الخن 1606ابن درٌد: هرأ فً منطقة ٌهرأ هرأ  -

 : هرط* 

 .1608هرط فً كالمه هرطا: خلط -

 . * هرمع

 .1609هرمع فً مشٌه ومنطقه، وهً الخفة والسرعة -

 :المهرمع -

 .1610ابن درٌد: رجل مهرمع مسرع فً الكالم -

 .* هرهر
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 :الهرهرة -

 .1611ة أصوات الهند فً الحربٌحاتم: الهرهرة حكا أبو -

 . *هزج

 .1612هزج هزجا: صوت صوتا فٌه بحة -

 :الهزج -

صاحب العٌن: الهزج، صوت مطرب، وقٌل صوت فٌه بحح، وقٌل صوت دقٌق مع 

وفً الجراثٌم  رادؾ ابن قتٌبة بٌن الهزج والتؽرٌد والهمهمة والتؽطمط  "1613ارتفاع... 

 .1614واألزمل )وعّدها( كلها أصواتا معها بحح"

 .1615األصمعً: الهزج تدارك الصوت فً خفة وسرعة

 : هزلج* 

 .1616: اختالط الصوتمن الهزلجة  -

 * هزمج.

 .1617كالم متتابع. واختالط الصوت :الهزمجة -

 .1618ابن درٌد: الهزامج، الصوت الشدٌد -

 .1619الهزامج بالضم، الصوت المتدارك، بزٌادة المٌم -

 .1620ابن السكٌت: الهزمجة: الكالم المتتابع كؤنه ترنم، واختالط الصوت -

 * هس.

 الهس*: -

س الكالم أخفاه. وهّسوا الحدٌث هسٌسا، وهسهسوه. هس ٌهس هسا: حدث نفسه. وه -

 .1621أخفوه

والهسٌس والهساهس*: الكالم الذي ال ٌفهم. والهساهس: الكالم الخفً المجمجم: وسمعت  -

 .1622هسٌسا وهو الهمس

    .1623اللٌث: الهساهس الكالم الخفً المجمجم. وسمعت هسٌسا وهو الهمس -

  .1624: الكالم الخفًالهسٌس -
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 : * هضب

 .1625ب القوم: أكثروا الكالمهض -

 * همر: 

  .1626المهمار الكثٌر الكالم -

 .1627الٌهمور الكثٌر الكالم  -

 .* همس

 :الهمس -

ْكز والخْشُؾ، والهٌنمة: -  .1628الكالم الخفً وكذلك الهتملة والتؽمؽم، والتجمجم الهمس الرِّ

س السرار، قال ابن السكٌت: إذا أخفى الكالم: قٌل همس همسا. وقال أبو عمرو: الهم -

. والهمس الصوت 1629والهمس أٌضا: الوطء الخفٌؾ. وهو المضػ الذي ال ٌفعز به الفم

الخفً، وصوت حركة اإلنسان، نطق به القرآن الكرٌم ﴿وخشعت األصوات للرحمن فال 

 .1630(128تسمع إال همسا﴾. )سورة طه، آٌة 

رة فً والهمس: حبس الصوت فً الفم مما ال إشراب له من صوت الصدر، وال جها

 .1631المنطق، ولكنه كالم مهموس فً الفم كالسر

 .* همش

 .1632: الكالم والحركة والجلبة )وقد َهِمَش القوُم ٌهُمشون(الَهْمَشة -

 .* همهم

 . 1633زنردد الزبٌر فً الصدر ضد الهم والح: تالهمهمة -

 "والهمهمة ترادؾ عند ابن قتٌبة التؽرٌد والهزج والتؽطمط واألزمل وكلها أصوات معها

 .1634بحح"

ابن السكٌت: الهمهمة أن ٌردد كالمه فً صدره وال ٌخرجه، وقد همهم وهو همهام  -

. وقٌل الهمهمة صوت خفً معه 1636. وهمهم الرجل إذا لم ٌبٌن كالمه1635وهمهوم وهمهٌم

 .1637بحة

 .1638ابن البناء الهمهمة: إخراج أدنى صوت ال تفهم معه الحروؾ -

 .1639همهم الرجل إذا لم ٌبٌن كالمه -
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 . 1640الكالم الخفً... وكل صوت معه بحح :همهمةال -

 : * هنب

 .1641الهنب: اختالط الكالم -

 * هنم.

 وهو شبه قراءة ؼٌر بٌنة. قال رإٌة. .1642الصوت الخفً الهٌنمة: -

 .1643لم ٌسمع الركب بها رجع الكلم  ***  إال وساوٌس هٌانٌم الهنم      

 والهٌنمة أن تسمع كالمه وال تفهمه وقد هٌنم. 

 .1644درٌد: الهٌنمة والهٌانم والهٌنوم والهٌنمان وهانمت ابن -

 الهٌنمة*: والهتملة "الصوت الذي ال ٌفهم". -

 .هنن* 

 .1645: الصوت الخفًالهنٌن -

 .* هوب

 .1647، وجمعه أهواب1646]الرجل[ الكثٌر الكالم   الَهِوبُ  -

 باب الواو

 * وأد.

 الوأد: -

 .1648هابعة، كله الصوت الشدٌدد، الوبٌد، والنهٌم والزأمة والأبو عبٌد: الوأ  

 *وأوأ.

 الوأوأة: -

. والتلعثم فً المنطق، والعسرة فً االسترسال. 1649ابن درٌد: الوأوأة اختالط الصوت -

وٌقال  للرجل إذا كان التلكإ فً حدٌثه من صفاته ارتفاع الصوت، وأواء، وبذلك عرؾ 

 .1650الشاعر الوأواء الدمشقً

 * وتم.
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الوتم( فً لؽة الٌمن، هو جعل السٌن تاء، كما فً الناس، نقل اللؽوٌون أن ) :الوتم -

 فتصبح: النات. ومنه قول الراجز:

 ٌا قّبح هللا بنً السعالة   *** عمرو بن ٌربوع شرار النات      

 لٌسوا بؤخٌاؾ وال أكٌات

لٌس مطردا فً كل مواقع السٌن من الكلمة،  –فً هذه اللهجة المذمومة  –وقلب السٌن تاء 

ي ٌبدو من الشاهد هو أن تكون فً آخر الكلمة، أي عند تطرفها بدلٌل لفظً )السعالة بل الذ

 .1651ولٌسوا(

 *وجس.

 .1652الصوت الخفً  :الوجس -

 .1653: التسمع إلى الصوت الخفًالتوجس -

 .* وحوح

 . 1654: السرٌع، وقٌل الكثٌر الوحوحة بالصوتالوحواح -

  .1655: الصوت معه بححالوحوحة -

وحوح الرجل: صوت مع بحح. ومنه حدٌث الذي ٌعبر . 1656: الصوتالوحوحة -

الصراط حبوا "وهم أصحاب وحوح" من الوحوحة وهو صوت فٌه بحوحة... كؤنه ٌعنً 

 أصحاب الجدال والخصام والشؽب فً األسواق وؼٌرها.

 .1657ووحوح، ردد نفسه فً حلقه حتى تسمع له صوتا )مثل( َوْحَوحْ  -

 . 1658جلبتهموحً: سمعت وحً القوم ووحاتهم، أي  -

 .1659الكالم الخفً وكل ما ألقٌته إلى ؼٌرك. والصوت ٌكون فً الناس وؼٌرهم -

 *ودص.

 الودص: -

 .1660ودص إلٌه الكالم ودصا: كلمة بكالم لم ٌستتمه -

 * ورور.
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اإلسراع فً الكالم من ؼٌر تفكٌر، وال روٌة، وٌقولون: ما كالمه إال ورورة  الورورة: -

عض العامة فً العراق فً هذه األٌام ٌقولون للذي ٌنفجر فً إذا كان ٌنفجر به مسرعا. وب

 .1661الكالم بشكل سرٌع ومن ؼٌر روٌة وال تعقل وال فهم: "ورواري"

 * وسس.

: الصوت الخفً من رٌح. والوسواس: صوت الحلً، وقد الوسوسة والوسواس -

 الذي وسوس وسوسة ووسواسا بالكسر. وهو كالم خفً فً اختالط. وفً الحدٌث الحمد هلل

 .1662رد كٌده إلى الوسوسة، وهً: حدٌث النفس

 * وشً

 .1664، وكذلك التشوٌش1663كالم فً اختالط :الوشوشة -

  .الوشوشة كالم مختلط حتى ال ٌكاد ٌفهم، ورواه بعضهم بالسٌن المهملة -

. وفً الحدٌث "فلما انفتل توشوش القوم" أي تحدثوا بكالم 1665وٌرٌد به الكالم الخفً

 .1666ورواه بعضهم "توسوس" وٌراد بها الكالم الخفً" مختلط ؼٌر مفهوم،

 * وطم

 :استوطم -

 .1667ابن السكٌت: استوطم على فالن إذا لم ٌقدر على الكالم -

 * وقش.

 .1668ع مادة ظبظب: باب الظاءجرا الوقش: -

 مثل وقش. الوقشة  -

  .1669: الوقواقة: الكثٌر الكالم، رجل وقواقةوقوق -

 .1670: الكثٌر الكالم الوقواق -

 * وعت

 أوعت المتكلم: عجز عن الكالم. -

  :* وقر

  .1671من الوقر وهو ثقل فً األذن، أو ذهاب السمع كله   
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وقد  "الوقر، ثقل فً األذن، بالفتح، وقٌل: هو أن ٌذهب السمع كله، والثقل أخؾ من ذلك.-

 وِقرت أذنه، بالكسر، َتْوقر أي َصّمْت، ووقرْت وقرا.

كٌن، وهو موقور، ووقرها هللا قال الجوهري: قٌاس مصدره ا - لتحرٌك، إال أنه جاء بالتْسّ

 ٌقرها وقرا.

 ابن السكٌت: ٌقال وقرت أذنه على ما لم ٌسم فاعله توقر وقرا، بالسكون، فهً موقورة. -

 قال تعالى: "وفً آذاننا َوْقر". -

، ثقل بعد الوقرة"؛ هً المرة من الوقر، بفتح الواوبه ثم حدٌث علً علٌه السالم: "سمع 

 السمع.

 الِوقر: بالكسر، الثقل ٌحمل على ظهر أو على رأس... وقٌل الِوقر: الحمل الثقٌل.     

 * وكم.

لهجة لربٌعة، وجعل فً بعض كلب، وذلك أنهم ٌلحقون كاؾ المخاطبة مٌما،  :الوكم -

 .1672ٌقولون: علٌكم وبكم، وٌحددون مجٌبها بحٌث كان قبل الكاؾ كسرة أو ٌاء

 * ولول.

 .1673هً كاللؽلؽة واللخلخة، وتعنً: اختالط األصوات والعجمة ولولة:ال -

 : * وهث

 .1674فً الشًء وهثا: لج فٌه  -

 * وهم.

ٌلحقون هاء الضمٌر كسرة وإن لم ٌكن  –أٌضا  –لهجة قبٌحة فً كلب  :الوهم -

لعرب على ضم الهاء إال مكسورا، فٌقولون: علٌهم وعنهم، مع أن الضمٌر للذكور، وأكثر ا

 .1675لى ولدى()على وإمع 

 * وهوه.

 الوهوهة: -

 .1676األصمعً: وهوه الرجل فً صوته، إذا جزع فردده -

 باب الٌاء

 * ٌبس



 

 

 

289 
 

: على وجهٌن أحدهما مع صفاء سطح اللسان وهذا هو الٌبوسة الحقٌقٌة. الٌبوسة -

والثانً مع سٌالن خلط ؼروي لزج علٌه قد جففه الحّر، وهذا ال ٌدل على ٌبوسة فً 

 . 1677على رطوبة لزجه تجتمع علٌه" جوهره بل

 ٌعٌع.* 

 الٌعٌعة: -

ٌاع وٌاع ٌاع. وقٌل هً   وربما قالوا ٌاع ابن درٌد:"الٌعٌعة حكاٌة أصوات القوم إذا تداعوا

 .1678أصوات الصبٌان إذا تراموا وقالوا ٌع"

: ٌلت األسنان ٌلال قصرت. وقال أبو عثمان. وذكر بعضهم أن ذلك إذا قصرت وأقبلت ٌل

 .1679اطن الفمعلى ب

 الهوامش

 
649

 .8/ ج.  364المحٌط    -  
650

 .2/ج. 522القاموس  -  
651

 .2/ ج.578القاموس  -  
652

 .231كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.   -  
653

 .3/ج.552كتاب األفعال للسرقسطً، ص.   -  
654

 .69كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.  -  
655

 .3/ 495كتاب األفعال للسرقسطً، ص.   -  
656

 ن م، ن ص.  -  
657

 . 12/ج. 47التهذٌب   -  
658

 .2/ ج. 468المحٌط، ص.   -  
659

 .2/ج. 599القاموس   -  
660

 .2/ مجلد 44اللسان ص.  -  
661

  3/ج . 29الكلٌات، ص.  -  
662

 )نقال عن الجراثٌم(. 352فقه اللؽة وسر العربٌة، ص.   -  
663

 .31، خلق اإلنسان ، ص. الزجاج   -  
664

 .2/ سفر128المخصص  -  
665

 .2/ج352العٌن ص   -  
666

 (.2/ج. 125المسهب الكثٌر الكالم، )المخصص  -  
667

 .146اللهجات المذمومة، ص.  - 
668

 .528صج    -  
669

 .3/ ج. 246المقاٌٌس    -  
670

 .2/ ج. 375كتاب األفعال للسرقسطً، ص.   -  
671

 .228، ص. فقه اللؽة وسر العربٌة  -  
672

 .72، ومعجم األصوات، ص.  4لسان العرب، مجلد   -  
673

 .133آدب الكاتب، ص.  -  
674

 .6/مجلد398واللسان ص 2/ 142المخصص ص   -  
675

 .2/ج.362كتاب األفعال للسرقسطً ص.  -  
676

 .2/ س. 131المخصص، ص.  -  
677

 .3/ قسم   81الكلٌات، ص.   -  
678

 .51كتاب بٌان العٌوب ، ص.   -  
679

 .51كتاب بٌان العٌوب ، ص.   -  
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680

 .3/ ج.382كتاب األفعال للسرقسطً، ص.  -  
681

 .81مفاهٌم جمالٌة، ص.   -  
682

 . 122المخصص،  ص.   -  
683

 . 81مفاهٌم جمالٌة، ص. -  
684

 .33كتاب بٌان العٌوب، ص.  -  
685

 .248اللهجات المذمومة ص.   -  
686

، ؼاٌة اإلحسان فً خلق اإلنسان، 195ان، األصمعً، ص. ، خلق اإلنس88االسكافً، خلق اإلنسان، ص.  -  
 .224السٌوطً، ص. 

687
 .17رسالة األعضاء، ص.   -  

688
 ب و ت .  1/ ج.  146  -  

689
 .1/ج .166  -  

690
 . 2/ ج. 381كتاب األفعال للسرقسطً ص.  -  

 .236فقه اللؽة وسر العربٌة، ص .          
691

 .2/ج .381كتاب األفعال، للسرقسطً، ص.   -  
692

 .188. خلق اإلنسان، األصمعً ، ص. 38خلق اإلنسان، الزجاج، ص.  - 
693

 .78االسكافً ، خلق اإلنسان، ص.  - 
694

 .59من تحقٌق الرسالة المذكورة، ص.  3، انظر هامش رقم  59أسباب حدوث الحروؾ، ص.   -  
 .2/ ج. 399والسرقسطً ص.  242كتاب األفعال البن القوطٌة ص.  - 695

696
 .2/ ج. 399األفعال للسرقسطً، ص.  كتاب  

697
 .41، خلق اإلنسان الزجاج، ص.  194خلق اإلنسان 'ثابت، األصمعً، ص.  -   

698
 . 175خلق اإلنسان 'ثابت، ص.  -  

699
 .41، البارع ، ص. 175خلق اإلنسان 'ثابت، ص.   -  

700
 .13خلق اإلنسان الربعً، ص.   - 

701
 .228ؼاٌة اإلحسان فً خلق اإلنسان، ص.  -  

702
 .2/ج. 752القاموس   -  

703
 .2/ج..454القاموس  -. 7/ج.311المحٌط، ص.  -  

704
 .48رسالة اللثؽة،   -  

705
 .48رسالة اللثؽة، ص.  -  

706
 .3/ ج. 178القانون فً الطب، ص.  -  

707
 .142، ص.  17/1975مجلة المجمع اللؽوي المصري، مجلد   -  

708
 .262اللهجات المذمومة، ص.   -  

709
 .154اإلنسان، )ثابت( ، ص. خلق   -  

710
 .82خلق اإلنسان، )االسكافً(، ص.   -  

711
 .3/ج.361العٌن، ص.  -  

712
 .5/ج.392التهذٌب، ص.  -  

713
 .12اللسان، المجلد  -  

714
 .376/2، والسرسقطً، ص.  238،  وكتاب األفعال البن القوطٌة، ص. 3./ج.361العٌن، ص  -  

715
 .5/ح .392التهذٌب ، ص.   -  

716
 .5/ ج. 392األزهري  التهذٌب، ص.   -  

717
 .425/3،والسرقسطً، ص.  244كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.  -  

718
 .244كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.   -  

719
 .244نفسه، ص.  -  

720
 .241نفسه، ص.   - 

721
 .75معجم األصوات ، ص.  - 

722
 249اللهجات المذمومة، ص.  -  

723
 .3/ج.334المقاٌٌس  -  

724
 .2/ج.458المحٌط  -  

725
 .2/ج.551المجمل  -  

726
 .2/ج.821القاموس  -  

727
 .2/س142المخصص، ص.  -  

728
 .2/س142المخصص، ص.  -  
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729

 .76معجم األصوات، ص.   -   
 .429/3كتاب األفعال، السرقسطً، ص.  - 730 

731
 )عن الجراثٌم(. 352فقه اللؽة وسر العربٌة، ص.  -  

732
 .2/س. 132المخصص، ص.  -  

733
 .3/ج.225لقانون فً الطب، ص. ا -  

734
 .3/ج.228الحاوي فً الطب، ص.   -  

735
 .4/ مجلد 464اللسان ص.   -  

736
 نفسه.  -  

737
 .83معجم األصوات، ص.  -  

738
 . 4، ج. 462الكتاب ، ص.   -  

739
 ٌعنً "الظاء والثاء والذال". -  

740
 .4/ج. 464الكتاب، ص.  -  

741
ث عنه ابن سٌنا فً أسباب حدوث الحروؾ بخصوص عملٌة إنتاج حرؾ وهذا نقٌض "الصفٌر الخفً" الذي تحد -  

 (.125"الفاء"، )ص. 
742

 ، )باب االدؼام ومخارج الحروؾ(. 12/ ج. 132شرح المفصل، ص.   -  
743

 (.23(،  القصص، ) آٌة 46(،  األنعام، )آٌة 6الفاتحة، )آٌة  -  
744

 .43بٌان العٌوب، ص.   -  
745

 .46البٌان والتبٌٌن، ص.   -  
746

 .12المفٌد، ص.  -  
747

 .3/ج. 211الحاوي فً الطب، ص.  -  
748

 .242كتاب األفعال،  ابن القوطٌة، ص.  -  
749

 .58خلق اإلنسان )االسكافً( ، ص.   -  
750

 .212و  155ؼاٌة اإلحسان، ص.   -  
751

 .226و القاموس   212ؼاٌة اإلحسان، ص   -  
752

 .379/3رقسطً، ص. ،  والس 83كتاب األفعال، ابن القوطٌة، ص.  -  
753

 .12/ج.156التهذٌب   -  
754

 .1/ ج  147البٌان والتبٌٌن، ص.   -  
755

 .412، والسرقسطً ص. 242كتاب األفعال، ابن القوطٌة، ص.   - 
 .82، ابن القوطٌة، ص.  377/3كتاب األفعال، السرقسطً، ص.   -  756
 .83 .ص ،ابن القوطٌة كتاب األفعال، - 757
 123الكلٌات، ص.  - 758
 .12لسان العرب، مجلد   - 759
 .7/ج .91العٌن، ص.   - 760
 .5/  ج. 226العٌن، ص.   - 761
 .293الصحاح    - 762
 .622ص ج    - 763
 .477اللسان، ص  - 764

765
 .82معجم األصوات، ص. -  

766
 .81معجم األصوات، ص.  -  

767
 .92كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.   -  

768
 .2ج. / 229كتاب األفعال، السرقسطً، ص.  -  

769
 .87كتاب األفعال البن القوطٌة،.ص.   -  

770
 ، مادة ضجج.1لسان العرب، مجلد   -  

771
 .422مختار الصحاح، ص.   -  

772
 .122كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.   -  

773
 .19سورة  لقمان، آٌة  -  

774
 .2سورة  الحجرات، آٌة   -  

775
 .76الموسٌقى الكبٌر للفارابً"،  ص.  -  

776
 / ج.229ً سر صناعة األعراب، ص. ابن جن -  

* األصوات المهلكة مثل الصواعق )الصاعقة تقتل بشدة الصوت كما تحرق بالنار التً فٌها"   البرصان والعرجان 
 .1981، 2والعمٌان للجاحظ، تحقٌق محمد مرسً الخولً، مإسسة الرسالة، ط. 
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777

 .246وابن القوطٌة  2/ج. 234كتاب األفعال، السرقسطً   -  
778

 .2/ ج.234، والسرقسطً ص.  246كتاب األفعال، ابن القوطٌة، ص.  -  
779

 .263اللهجات المذمومة، ص.   -  
780

 .1/ج.16سر صناعة اإلعراب، ص.   -  
781

 .3/ج.177الحاوي فً الطب، ص.   -  
 (.32من القانون  ج.  228* سمى ابن سٌنا ذلك "آفات القطع" )ص. 

782
 . 3ج.  /228القانون  فً الطب، ص.   -  

783
 .223/2، والسرقسطً ص.  245كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.   -  

784
 .  2/ج. 223كتاب األفعال للسرقسطً، ص.  -  

785
 .11/ج.454التهذٌب.   -  

786
 .7/ ج. 327المحتسب    -  

787
 .3/ ج. 361مق    - 2/ج. 562المجمل  -  

788
 . 3/ج، 26القاموس   -  

789
 .224ؼاٌة اإلحسان، ص.  161 خلق اإلنسان، )'ثابت( ص.  -  

790
 .161خلق اإلنسان، ) 'ثابت( ص.  -  

791
 .196خلق اإلنسان، ) 'ثابت( ص.  -  

792
 .94خلق اإلنسان، ) االسكافً( ص.  -  

793
 .5/ ج. 7العٌن ، ص.  -  

794
 .325ؼاٌة اإلحسان، ص.  -  

795
 .263اللهجات المذمومة،  ص.  -  

796
 .3/ ج.163الحاوي فً الطب، ص.  -  

797
 . 6/ مجلد 365اللسان، ص.   -  

798
 .123المخصص،  ص.  -  

799
 .4/ ج. 496المحٌط    -  

800
 .3/ ج .23القاموس   -  

801
 .452البارع، .ص.   -  

802
 .2/ ج. 229كتاب االبدال، ص.   -  

803
 2/.279من كتاب االبدال، ص.  4هامش رقم  -  

804
 .2/ ج. 212كتاب األفعال، السرقسطً ، ص.  -  

805
 .1/ ج. 234ص. المنتخب،  -  

806
 .82معجم األصوات، ص.   -  

807
 .3/ج .158الحاوي فً الطب، ص.   -  

808
 .2/ج. 593المجمل    -  

809
 .3/ ج. 54القاموس    -  

810
 .2/ س 142المخصص  ص.  -  

811
 .85معجم األصوات،  ص. -  

812
 .2/ س 142المخصص، ص.   -  

813
 مادة "طحر". 6/ مجلد 169اللسان ، ص.   -  

814
 .195. وخلق اإلنسان األصمعً، ص.  32بٌان العٌوب، ص. كتاب  -  

 .195.  خلق اإلنسان األصمعً، ص  - 815
816

 .11/ج. 311التهذٌب    -  
817

 .329مختار الصحاح   -  
818

 .622ص. ج،  -  
819

 .61المفٌد ، ص.   -  
820

 .2/ ج 594المجمل    -  
821

 .7/ ج. 78العٌن، ص.  -  
822

 .8مجلد  ، لسان العرب ،87التهذٌب ص.   -  
823

 .86معجم األصوات، ص.   -  
824

 . 264اللهجات المذمومة، ص.  -  
825

 .3/ج. 93القاموس   -  
826

 .195خلق اإلنسان، األصمعً ، ص.   -  
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827

 .7/ج. 427العٌن، ص.  -  
828

 .2/ س. 122المخصص، ص.  -  
829

 .91كتاب خلق اإلنسان، االسكافً، ص.  -  
830

 .226ؼاٌة اإلحسان فً خلق اإلنسان، ص.  - 
831

 .183كتاب خلق اإلنسان، ثابت، ص.  -  
832

 .183كتاب خلق اإلنسان، ثابت، ص.  -  
833

 .3/ ج. 9القاموس    -  
834

 الطمطمانً بالضم مثله ٌقال: أعجم طمطم إذا كان ال ٌفهم الكالم. -  
835

 (. 2/ج. 225ل ص.صدر هذا البٌت ورد عند المبرد على الشكل التالً: " تبري له حول النعام كانها" )الكام  -  
836

 .7/ مجلد  9/ ج. 49شرح المفصل، ص.   -  
837

 .2/ ج.221الكامل، ص.  -  
838

 .2/ ج. 225نفسه، ص.   -  
839

 .2/ ج. 226نفسه، ص.   - 
840

 .1975/ 17/ مجلد 142مجلة المجمع اللؽوي المصري، ص.   -  
841

 .264اللهجات المذمومة، ص.   -  
842

 .1975/  17/ مجلد 142ص. مجلة المجمع اللؽوي المصري...   -  
843

 .7/ج. 426العٌن ، ص.  -  
844

 .87،  ومعجم األصوات ص. 2/ س. 125ابن سٌده: المخصص، ص.   -  
845

 .14/ج. 69،  تع ص.  87معجم األصوات ص.   -  
846

 .134الفراسة عند العرب الرازي ، ص.  -  
847

 . 12/ ج 52المحٌط  -  
 .2/ س 119*    أضافه ابن سٌده فً المخصص ص 

848
. وكتاب األفعال  1، ولسان العرب،  المجلد  2/س.119،  ابن سٌده المخصص ص 8/ج. 174العٌن، ص.  -  

 .12/ج . 52والمحٌط  3/ ج. 586للسرقسطً ص. 
849

 .1/ ج.  234المنتخب، ص.  -  
850

 نفسه.  -  
851

 نفسه..  -  
852

 .3/ ج. 228الحاوي فً الطب، ص.   -  
853

 . 3ج  /228القانون فً الطب، ص   -  
854

 .1/ ج122المحٌط   -  
855

 .3/ ج 135القاموس   -  
856

 .4/ج 24المقاٌٌس  -  
857

 .1/ج.116التهذٌب، ص.   -  
858

 نفسه.  -  
859

 .1/ ج. 87المحٌط  -  
860

 .4/ ج.  26، المقاٌٌس   3/ ج. 611المجمل  -  
861

 .3/ ج.  142 سالقامو  -  
862

 .3/ج135، القاموس 1/ج 118التهذٌب ص   -  
863

. وكتاب األفعال، السرقسطً، ص. 187، وكتاب األفعال البن القوطٌة ص.  2منظور، لسان العرب، مجلد  ابن -  
 .1/ج. 258

864
 . 1/ ج. 95، التهذٌب، ص.  2.  /س123، المخصص ، ص.  2لسان العرب، مجلد   -   

865
 .2/س. 123المخصص، ص.  -  

866
 نفسه.  -  

867
 .222القاموس،  ص.  -  

868
 .1/ ج .198،  والسرقسطً ، ص .  15البن القوطٌة، ص. كتاب األفعال -   

869
 . 17كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.   -  

870
 .12لسان العرب ، مجلد  -  

871
  326مختار الصحاح   -  

872
 .1/ ج. 227كتاب األفعال، السرقسطً، ص .  -  

873
 .726ص ج .   -  

874
 .9/ مجلد 235و   234اللسان ص   -  
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875

 .266مومة ص اللهجات المذ  -  
* فً اللسان ورد "لقٌط" بدل "عوٌؾ" فً الشطر األول:  أما فً الشطر الثانً فورد لفظ "اللحم" .بدل "الضٌؾ"  

 (. 2مادة "عجج"،  مجلد  322)اللسان ص 
876

 .1975/  17/ مجلد 141مجلة المجمع اللؽوي، ص.   -  
877

 .1/ ج .68التهذٌب ص.    -  
878

 .2جج" مجلد ، مادة "ع322اللسان ص.  -  
879

 . 1975/  17/ مجلد  141مجلة المجمع اللؽوي، ص.  -  
880

 .267اللهجات المذمومة، ص.  -  
881

 .1975/   17/ مجلد 141مجلة المجمع اللؽوي، ص.  -  
 *  المقصود هنا "الٌاء" الصامتة " ال الصابتة.

882
 .268اللهجات المذمومة، ص.  -  

883
 .1ج / 238كتاب األفعال للسرقسطً، ص.  -  

884
 .1/ ج.392التهذٌب   -  

885
 .712ص ج .     -  

886
 . 2/ ج.174المحتسب    -  

887
 . 32/ج.  639المجمل   -  

888
 .4/ ج. 229المقاٌٌس  -  

889
 .184خلق اإلنسان، ثابت ص.   -  

890
 .186خلق اإلنسان،   ثابت ص.  -  

891
 .92كتاب خلق اإلنسان، االسكافً،  ص.  -  

892
 .1/ ج. 237العٌن ، ص.   -  

893
 .1/ج. 36سر صناعة األعراب... ص.   -  

894
 .2/س. 121المخصص، ص.  -  

895
 .12لسان العرب ،  مجلد   -  

896
 .2/ س. 121المخصص، ص.  -  

897
 .2/ س. 121أو المخصص،  ص.   1/ ج 37سر صناعة اإلعراب، ص.  -  

 .1/ج.391"التهذٌب * نقل األزهري عن الفراء قوله:"ومن ال ٌقدر على الكالم فهو أعجم ومستعجم ، 
898

 .1/ ج .237العٌن، ص.  -  
899

 .2/ س. 119المخصص، ص.   -  
900

 .2/ س. 121المخصص، ص.  -  
901

 . 1/ ج . 391التهذٌب، ص . -  
902

 .1/ ج .226الكلٌات، ص.  -  
903

 .1/ج. 37عراب... ص. سر صناعة اإل  -  
904

 .2/ س. 121المخصص، ص.   -  
905

 .192التعرٌفات، ص.  -  
906

 .44و  42خلق اإلنسان، الزجاج ، ص.  بكتا  -  
907

 .2/ س.115المخصص، ص.  -  
908

 .1/ ج.391تهذٌب اللؽة، ص.   -  
909

 .392، واألزهري التهذٌب ص,  1/ج238العٌن، ص.  -  
910

 .2/س. 122المخصص، ص.   -  
911

 ,2/س,121المخصص، ص.   -  
912

 .7/ج. 41المؽنً فً أبواب التوحٌد، ص.   -  
913

 .3/ج.175الطب، ص.  القانون فً   -  
914

 .22كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.  -  
915

 .464البارع، ص.   -  
916

 .465البارع، ص.   -  
917

 .2/ ج. 132المخصص، ص.   -  
918

 .42كتاب بٌان العٌوب، ص.  -   
919

 . 1/ ج. 45ص.  البٌان والتبٌٌن،  -  
 (.1/ ج.46*  وٌروي "صحت مخارجها وتم حروفها "، )البٌان ... ص.  

920
 .1/ج.46البٌان والتبٌٌن.، ص.   -  
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921

 نفسه.  -  
922

 ن م ، نص / ن ج.    -  
923

 .1/ج. 47البٌان والتبٌٌن.، ص،  -  
924

 . 1/ج. 47البٌان والتبٌٌن، ص.   -  
925

 نفسه. -  
926

 نفسه. -  
927

 .1/ج. 48البٌان والتبٌٌن، ص.   -  
928

 .1/ج .47كتاب بٌان العٌوب،  ص.  -  
929

 .1/ج. 48والتبٌٌن، ص.  كتاب  البٌان -  
930

 نفسه.  -  
931

 .1/ج. 45البٌان والتبٌٌن، ص.  - 
932

 .1/ج .47البٌان والتبٌٌن، ص . -  
933

 .2/ ج. 137الخلٌل العٌن، ص.  -  
934

 .21كتاب األفعال  البن القوطٌة، ص.   - 
935

 .3/ ج. 177الحاوي فً الطب، ص.   -  
936

 .  52كتاب بٌان  العٌوب، ص.  - 
937

 .2/ س 126. المخصص، ص - 
938

 .2/ س 1285المخصص، ص.  - 
939

 .875القاموس ص   -  
940

 .1/ ج 292كتاب األفعال للسرقسطً، ص  -  
941

 .1/ ج. 48، والتلخٌص، ص. 196نسان، ص. األصمعً، خلق اإل  -  
942

 .196نسان، ص. صمعً، خلق اإلاأل  -  
 .6/ ج. 312. واللسان  1/ ج. 243العٌن ص  - 943 

944
  1/ ج . 78العٌن ،ص.  -  

945
 .2/ س.136.  المخصص، ص -  

946
 .3الحاوي فً الطب، ص،ج . -  

947
 . 3/ ج. 175القانون فً الطب، ص.  -  

948
 .134الفراسة عند العرب، ص.  -  

949
 . 3/ ج. 178القانون فً الطب، ص.  -  

950
 .192كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.  -  

951
 .1/ج .445المحٌط    -  

952
 .615/3و الجمل  ،  62/4المقاٌٌس   -  

953
 .2/ ح. 74العٌن، ص.   -  

954
 .2/ س. 123المخصص، ص.   -  

955
 .1/ ج.  268كتاب األفعال  السرقسطً، ص.   -  

956
 .2/ ج. 18العٌن، ص.   -  

957
 .2/ ج. 183التهذٌب    -  

958
 .2/ ح. 19العٌن، ص.  -  

959
 .2/ ج .183التهذٌب،   -  

960
 .123المخصص،    -  

961
 .2/ ج. 13المخصص، ص   -  

962
 .2/ ج. 19العٌن، ص.   -  

963
 .2/ س. 123المخصص ص.   -  

964
 .3/ ج.  617المجمل،    -  

965
 .1/ ج.288والسرقسطً، ص.  192كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.  -  

966
 .2/ س.124المخصص، ص.   -  

967
 ( .141)ص.  1979/   21مجلة المجمع اللؽوي المصري / مجلد   -  

968
 .1/ ج. 219، والسرقسطً، ص.  18ل البن القوطٌة، ص. كتاب األفعا  -  

969
 .1/ ج .169التهذٌب   -  

970
 .1/ ج. 152المحٌط   -  

971
 .3/ج. 3/6المجمل   -  
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972

 . 4/ ج. 86المقاٌٌس    -  
973

 .2/ س. 122المخصص ، ص.  -  
974

 . 1/ ج.  198التهذٌب، ص.  -  
975

 . 1/ ج.  198التهذٌب، ص.   -  
976

 .1/ ج .198التهذٌب، ص.  -  
977

 .269اللهجات المذمومة، ص.  -  
978

 .72مفاهٌم جمالٌة، ص.  -  
 . 72مفاهٌم جمالٌة، ص.  - 979

980
 (. 3/ ج. 271القاموس    -  

981
 .1/ ج. 223والسرقسطً، ص.  18كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.   -  

982
 .1/ ج .237التهذٌب  -  

983
 . 1/ ج. 173المحٌط  -  

984
 .3/ ج. 617المجمل   -  

985
 . 3/ ج. 279القاموس  -  

986
 .11لسان العرب، المجلد   -  

987
 .51رسالة اللثؽة، ص،  -  

988
 .2/ س،118االمخصص، ص،  -  

989
 . 147المخصص ، ص،  -  

990
 .551واللسان  2، ج،  221الكامل، ص،   -  

991
 .4/ ج، 343والتهذٌب   2/ ج، 222الكامل، ص،   -  

992
 ،  مادة "عقل".6اللسان ، مجلد   -  

993
 .52بٌان العٌوب، ص.   -  

994
 .3/ ج. 119(، ص.  17الرسابل )رسالة   -  

995
 .272اللهجات المذمومة ص  -  

996
 نفسه.  -  

997
 .72مفاهٌم جمالٌة، ص.   -  

998
 (.322زهري،  )التهذٌب... ص. ، واأل 1/ ج .193العٌن، ص.   -  

999
 . 1/ ج. 362كتاب االبدال، ص.  -  

1000
 .1/ ج. 363االبدال( ، ص. ، )كتاب  3هامش رقم   -  

1001
 .3لسان العرب، مجلد   -  

* ٌتعلق االمر بالطبع بالجٌم الشدٌدة كما فً نطق لهجة القاهرة، ال الجٌم  الرخوة الشابعة فً القراءات القرآنٌة 
 والتجوٌد.

1002
 /ج.58أو   1/ج. .52العٌن، ص.   -  

1003
 .15لسان العرب، مجلد    -  

1004
 .1/ ج. 222طً، ص. كتاب األفعال للسرقس  -  

1005
 رسالة اللثؽة، ص.   -  

1006
 .52بٌان العٌوب، ص.   -  

1007
 . 1/ ج. 195، والسرقسطً، ص .  15فعال البن القوطٌة، ص. كتاب األ  -  

1008
 1/ ج. 221فعال السرقسطً، ص. كتاب األ  -  

1009
 .236فقه اللؽة وسر العربٌة، ص.   -  

1010
 .1/ج.2936ن م ص.   -  

1011
 .782ص ج ،  -  

1012
 .2/ج.233عراب، ص. سر صناعة اإل  -  

1013
 .2/ج.231و  11عراب ، ص. سر صناعة اإل  -  

1014
 .5/ج .111االتهذٌب ص   -  

1015
 .53ص. …. فا -  

1016
 ..5/ ج 222التهذٌب، ص.  -  

1017
 .1975/ 17/ مجلد 142مجلة المجمع اللؽوي المصري، ص.   -  

1018
 .272اللهجات المذمومة، ص.   - 

1019
 .1ج. / 129المزهر، ص.  -  

1020
 .271اللهجات  المذمومة ص.   -  
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1021

 .1/ج.242فعال للسرقسطً، ص. كتاب األ  -  
1022

 .23كتاب األفعال البن القوطٌة ، ص.  -  
ًّ والصواب: عً  بالفتح . فؤما العً بالكسر فهو المصدر . ٌقال رجل عً، بٌن  * جاء فً التثقٌؾ: رجل ع

 (.143العً "، )ص. 
1023

 .492دة عوق، ص. كتاب مجمل اللؽة، ما -  
1024

 .2/ ج.  82المحٌط  ص.   -  
1025

 . 2/ ج. 187المحٌط ص.   -  
 ،  "ولٌس الالجالج والتمتام".1/ج .12* العبارة فً البٌان ص. 

1026
 .51كتاب بٌان العٌوب، ص   - 

1027
 (.51ذكر ابن البناء بابا سماه، باب وصؾ العوارض باللسان والحٌلة فً الذهاب بعضها من اإلنسان )ص.  -  

1028
 .1/ ج .45البٌان والتبٌٌن، ص   -  

1029
 .1/ج. 17البٌان والتبٌٌن ، ص.  -  

1030
 .2/ ج. 187المحٌط، مادة عًٌ، ص.  -  

1031
 .782ص ج.   -  

1032
 .367القاموس،   - 

1033
 / ج . 234المنتخب   -  

1034
 .3/ ج .351القاموس  -  

1035
 .3/ج.257التهذٌب،  -  

1036
 .2/ ج. 187المحتسب  -  

1037
 .3/ج.363القاموس   -  

 " ًّ * جاء فً التثقٌؾ: رجل عً والصواب: عً بالفتح . فؤما العً بالكسر فهو المصدر. ٌقال رجل عً بٌن الِع
 (.143)ص. 

1038
 .1/ ج. 17البٌان والتبٌٌن، ص.  -  

1039
 .1/ ج. 17البٌان والتبٌٌن، ص.  -  

1040
 .1/ ج. 18البٌان والتبٌٌن، ص.   -  

1041
 .1/ ج. 22البٌان والتبٌٌن، ص.   -  

1042
 .1/ ج .22البٌان والتبٌٌن، ص.   -  

1043
 .62مفاهٌم، ص.  -  

1044
 .2/ س 137المخصص، ص  -  

1045
 .2/ج 32والسرقطً ص  197كتاب األفعال البن القوطٌة ص   -  

1046
 2/ س  122، والمخصص ص  12واللسان مجلد   4/ ج 398العٌن، ص  -  

1047
 .2/ س 122المخصص ص  -  

1048
 .99المفٌد، ص   -  

1049
 .27األفعال البن القوطٌة ص  كتاب  -  

1050
 .8/ ج. 241التهذٌب،    -  

1051
 .2/ج . 327كتاب اإلبدال،  ص.   -  

1052
 . 3ج.  376القاموس ص.  -  

1053
 .2/ج.333اإلبدال، ص..   -  

1054
 .8/ج.241التهذٌب، ص.  -  

1055
 .8/ج 241  -  

1056
 .1/ ج. 235المنتخب، ص.   - 

1057
 . 3/ ج.  376القاموس    -  

1058
 .1/ ج. 45فعال للسرقسطً ص. كتاب األ  -  

1059
 .2/ س. 132المخصص، ص.  -  

1060
 .5/ ج. 171المحٌط ، ص.   -  

1061
 .3/ ج. 698المجمل    -  

1062
 . 2/ 46كتاب األفعال للسرقسطً ص.   -  

1063
 (.4/ ج . 511المحٌط  -  

1064
 .3/ ج.  382القاموس ،   -  

1065
 .4/ ج.  498التهذٌب،    -  

1066
 .3/ ج. 397القاموس    -  
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 1067
 .26/2السرقسطً،  ص.  -  

1068
 .24/2،  و السرقسطً، ص. 196ابن القوطٌة، ص.  -  

 .4/ ج. 424القاموس   - 1069
 .29/2، و كتاب األفعال،  السرقسطً، ص.  197كتاب األفعال، ابن القوطٌة ص.  - 1070
 .37/2، و السرقسطً، ص.  198ابن القوطٌة ص.   - 1071
 .3/ ج. 173الحاوي فً الطب، ص.   - 1072
 .3/ ج. 228القانون فً الطب، ص.   - 1073

1074
 .3/ ج.  412القاموس    -  

1075
 .353فً علم األصوات، ص.   -  

1076
 .1/ج. 51البٌان والتبٌٌن، ص.   -  

1077
 .353فً علم األصوات، ص.   -  

1078
 .3/ ج. 422، والقاموس   3/ج.  682والمجمل  1/ج.236، المنتخب، ص.  349فقه اللؽة العربٌة، ص   -  

1079
 .1/ج.236لمنتخب، ص. ا  -  

1080
 .4/ ج. 351العٌن، ص.  -  

1081
 .9/ج.  7/ مجلد  49فصل، ص. مشرح ال  -  

1082
 .2/س. 139المخصص،  ص.   -  

1083
 . 2/ ج. 334كتاب اإلبدال، ص.  -  

1084
 . 2/ ج. 334كتاب اإلبدال، ص.  -  

1085
 .2/ ج. 223الكامل، ص.   -  

1086
 .2/ ج. 223الكامل، ص.   -  

1087
 .274مومة ص. اللهجات المذ  -  

1088
 .155و 154.  القاموس  196و  27وابن القوطٌة ص.  2/ج. 8كتاب األفعال للسرقسطً ص.   -  

1089
 .2/س. 142المخصص   -  

1090
 .382و ص.  229السٌوطً ؼاٌة  اإلحسان  خلق ، ص.   -  

1091
 .84كتاب خلق اإلنسان، ثابت ، ص.  -  

1092
 91االسكافً  كتاب خلق اإلنسان، ص.  -  

1093
 .2/ س. 119مخصص  ال  -  

1094
 / ح.517المحٌط   -  

1095
 .3/ ج. 682المجمل  -  

1096
 .4/ ج. 318المقاٌٌس    -  

1097
 "النعمة": النعومة، وهً لٌن الصوت وصفاإه. -  

1098
"الؽنة": هً الصوت المتسرب من الخٌشوم ومن بٌن الشفتٌن فً آن واحد،أما "الزم"، فهو الصوت  المذموم  -  

 كله من األنؾ. بإطباق  الشفتٌن فٌتسرب
1099

 "الحادثة لها": أي الحادثة للنؽم. -  
1100

 .1272ص  ،الموسٌقى الكبٌر   
1101

 .4/ ج. 348العٌن، ص  -  
مادة ؼنن( والؽنة آفة وقد ٌكون من سببها  13/ مجلد 315*  منها األخن وهو " الساد الخٌاشٌم" )اللسان ص 

 حدوث ؼنة ؼٌر طبٌعٌة.
1102

 .2/ ج. 221الكامل، ص.   -  
1103

 .13مجلد  315اللسان،  ص.  -  
 . 2/ ج. 226الكامل، ص.   -  1104

1105
 .87التعرٌفات، ص   -  

1106
 .2/ص 137المخصص، ص   -  

1107
 . 8/ ج 141الشفا، ص.   -  

1108
 .8/ ج 142الشفا، ص.   -  

*  رسالة األعضاء: " وإذا بلػ اإلنسان الحلم  تؽٌرت نؽمته وأرنبة أنفه، ٌحس بذلك عند الؽمز، على طرق 
 (.165(. "وإذا أفرط القرٌب العهد بالبلوغ فً الجماع ... تؽٌر صوته لجفاؾ حنجرته" )1264ألنؾ، )ص. ا

1109
 .3/ ج. 225القانون فً الطب، ص.   -  

1110
 .61/4كتاب األفعال للسرقسطً، ص.  -  

1111
 .8/ ج.  427الخلٌل ، العٌن ص   -  

1112
 .152/ 581التهذٌب    -  
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1113

 . 2/ ج. 221.،  والمبرد، الكامل ص. 91. واالسكافً، ص. 19. األصمعً خلق اإلنسان، ص  -  
1114

 .1/  52،والعسكري التلخٌص، ص. 115، وابن قتٌبة أدب الكاتب ص. 44و 42الزجاج خلق اإلنسان، ص.-  
1115

 .63نظام الؽرٌب ص.   -  
1116

 .1/ ج  236المنتخب ، ص   -  
1117

 .228فً خلق اإلنسان ص  . والسٌوطً ؼاٌة اإلحسان 185ثابت خلق اإلنسان ص    -  
1118

 . 3/ ج. 441، والقاموس   62كتاب التنوٌر، ص.   -  
1119

 .48كتاب بٌان العٌوب، ص.   -  
1120

 .51رسالة اللثؽة، ص.   -  
1121

 .2/ س. 118المخصص،  ص.  -  
1122

 .1اللسان، مجلد  -   
1123

 .1242اللسان ص.  -  
1124

 .275اللهجات المذمومة، ص.   -  
1125

 .2/ س 126المخصص ص  -  
1126

 . 3/ ج  721المجمل، ص   -  
1127

 .3/ ج . 453القاموس ،   -  
 *    لعله الفاء والحاء. 

1128
 .2/ ج 222المحٌط ،  -   

1129
 .1/ ج 273. وكتاب اإلبدال، ص.  2/ س 142المخصص، ص.   -  

1130
 .1/ ج  273، كتاب اإلبدال ص 1هامش رقم   -  

1131
 .(1975) 17، مجلد   194لة المجمع اللؽوي المصري ص جم  -  

1132
 نفسه. -  

1133
 ن. م .   ن. ص.    ن  ج.    ن. س. -  

1134
 .4/ج. 14كتاب األفعال للسرقسطً، ص.   -  

1135
 .2/ س.  124المخصص، ص.   -  

1136
 .5/ ج.  123التهذٌب، ص.   -  

 (.349*  نقل الثعالبً عن كتاب الجراثٌم "المفحم" أي الذي ال ٌنطق )فقه اللؽة وسر العربٌة ص. 
1137

 .1/ ج. 236منتخب، ص. ال  -  
1138

 .228فقه اللؽة وسر العربٌة ص.  -  
1139

 .12مجلد   449اللسان. مادة  فخم ، ص.    -  
1140

 .12مجلد  452اللسان. مادة  فخم.. ص.   -  
1141

 .847 – 846ص . ج .   -  
1142

 .388ص.  س.    -  
1143

 .4/ ج. 437التهذٌب،    -  
1144

 .4/ ج.  721المجمل،   -  
1145

 .4/ ج.  437  -  
1146

 .3/ ج.  456القاموس،  -  
1147

 . 278اللهجات المذمومة، ص   -  
1148

 .278اللهجات المذمومة، ص.   -  
1149

 .278اللهجات المذمومة، ص.   -  
1150

 .122معجم األصوات، ص.  -  
1151

 .8/ ج. 54العٌن، ص.  -  
1152

 .12اللسان، مجلد   -  
1153

 .92كتاب خلق اإلنسان، االسكافً ، ص.   -  
1154

 .226ان  فً خلق اإلنسان، ص. ؼاٌة اإلحس  -  
1155

 .184الخلق اإلنسان، ثابت ، ص.   -  
1156

 .14/ ج. 147التهذٌب  -  
1157

 .9/ ج. 332الجمهرة    -  
1158

 . 3/ ج .  458القاموس.   -  
1159

 .184خلق اإلنسان، ثابت، ص.   -  
1160

 .2/ ج.  352كتاب اإلبدال، ص.   -  
1161

 .92ؾ، ص. التثقٌ -6، 192خلق اإلنسان، األصمعً ص.   -  
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 .      89كمال ،أدب الؽناء، ص.  -  1162
 .3/ ج. 496التهذٌب    - 1163
 .3/ ج.496ـ و القاموس   8/ /ج. 94المجمل  - 1164
 .3/ ج، 525، والقاموس  2/ س. 122المخصص   - 1165

1166
 .1/ ج.373كتاب اإلبدال، ص  -  

1167
 .7لسان العرب ، مجلد   -  

1168
 .292بن القوطٌة ص. وال 39/4كتاب األفعال للسرقسطً، ص.  -   

1169
 .8/ج. 153العٌن، ص .  -  

1170
 .2/ س. 123المخصص، ص   -  

1171
 .379البارع فً اللؽة، ص  -  

1172
 .3/ ج. 52العٌن، ص.  -  

1173
 .228فقه اللؽة وسر العربٌة، ص.   -  

1174
 .2/ س 126المخصص، ص.   -  

1175
 .291كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.   -  

1176
 .146أدب الكاتب، ص.  - 

1177
 .2/س 127المخصص، ص.   -  

1178
 .28/4كتاب األفعال  للسرقسطً، ص.  - 

1179
 .236فقه اللؽة وسر العربٌة، ص.   -   

1180
 .159التثقٌؾ، ص.   -  

1181
 154خلق اإلنسان )ثابت( ، ص.   -  

1182
 .82خلق اإلنسان )االسكافً(، ص.   -  

1183
 .117عٌون األخبار )ابن قتٌبة( ص.   -  

1184
 .222سٌوطً (، ص. ؼاٌة اإلحسان )ال  -  

1185
 .159التثقٌؾ، ص.  -  

1186
 .1/ ج. 285المنتخب، ص.  -  

1187
 )عن الجراثٌم(. 352فقه اللؽة  وسر العربٌة ص.  -  

1188
 .4/ ج. 48، وللسرقسطً ، ص. 291كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.   -  

1189
 .2/ س . 125المخصص، ص،   -  

1190
 .249اللهجات المذمومة، ص.   -  

1191
 .1/ج. 236ب، ص. المنتخ  -  

1192
 .5/ ج .378التهذٌب، ص.  -  

1193
 .2/ س 122المخصص، ص.  -  

1194
 .2/ س.113المخصص، ص.   -  

1195
 .279اللهحات المذمومة... ص.  -  

1196
 .278اللهجات المذمومة .. ص.  -  

1197
 .4/ج. 56، وللسرقسطً،  ص.  292كتاب األفعال ، البن القوطٌة ، ص.   -  

1198
 .57. البٌان والتبٌٌن، ص  -  

1199
 .151اللسان ، ص.  -  

1200
 .2/ ج. 133كتاب األفعال  للسرقسطً، ص.   -  

1201
 .322القاموس، ص.   -  

1202
 .2لسان العرب، مجلد   -  

1203
 .3/ ج.  566القاموس، ص.   -  

1204
 1/ ج145العٌن، ص.  -  

1205
 .2/ س 147المخصص    -  

1206
 .9/ج. 26التهذٌب    -  

1207
 .3/ ج.585القاموس    -  

1208
 .252هجات المذمومة، ص. الل  -  

1209
 .82مفاهٌم جمالٌة، ص.   -  

1210
 .1/ ج.228التهذٌب  -  

1211
 .1/ج. 162المجمل   -  

1212
 .5/ ج.129، مق   3/ ج.782المجمل   -  
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1213

 .1/ ج .155العٌن ، ص.   -  
1214

 .2/ س.214النشر فً القراءات العشر، ص.  -  
1215

 .2/ س. 125المخصص،  ص.   -  
1216

 .3/ ج. 228، ص. القانون فً الطب  -  
1217

 .3/ ج. 647القاموس    -  
1218

 . 1/ ج. 174المحٌط،   -  
1219

 .2/ ج. 119المخصص، ص.   -  
1220

 .21/19/ مجلد 141مجلة المجمع اللؽوي المصري. ص   -  
1221

 .1/ ج. 137العٌن ، ص.  -  
1222

 .1/ ج. 93كتاب اإلبدال . ص.  -  
1223

 .21/ مجلد 141مجلة المجمع اللؽوي المصري ص.   -  
1224

 .3/ ج. 158الحاوي فً الطب، ص.   -  
1225

 .3/ ج. 162الحاوي فً الطب، ص.  -  
1226

 .3/ ج 157الحاوي فً الطب، ص  -  
1227

 نفسه. -  
1228

 نفسه. -  
1229

 نفسه. -  
1230

 نفسه. -  
1231

 نفسه. -  
1232

 نفسه -  
1233

 نفسه. -  
1234

 نفسه -  
1235

 .3/ ج 157الحاوي فً الطب، ص   -  
1236

 نفسه. -  
1237

 نفسه. -  
1238

 .نفسه -  
1239

 نفسه. -  
1240

 .5/ ج. 29الخلٌل، العٌن، ص.  -  
1241

 .534البارع، ص.   -  
1242

 .2/ ج. 321التهذٌب    -  
1243

 .5/ج. 42، المقاٌٌس 3/ ج.737المجمل  -  
1244

 .3/ ج. 725القاموس    -  
 .12/ ج .414التهذٌب،   - 1245
 .4/ ج.  4والقاموس   63كتاب االصطالحات، ص  - 1246
 .223القاموس، ص.   - 1247
 .2/ س. 118المخصص،  ص.    - 1248

.. 3/ ج. 228القانون   فً الطب، ص.   - 1249
  

.225كتاب األفعال البن القوطٌة ، ص.  -  1250
  

.2/ س. 142المخصص، ص.  -  1251
  

نقال عن الجراثٌم. 352. وفقه اللؽة وسر العربٌة، ص. 133أدب الكاتب، ص.  -  1252
  

 .6ج.  158المحٌط   - 1253
 .4/ ج. 43القاموس، ص.   - 1254
 .5/ ج. 127  س، و المقاٌٌ 3/ ج. 767المجمل   - 1255

.2/ س. 142)نقال عن الجراثٌم( والمخصص  352فقه اللؽة وسر العربٌة، ص.  -  1256
  

 .2/ 166،  والسرقسطً، ص. 225كتاب األفعال، ابن القوطٌة، ص.  - 1257
 .2/ ج. 166كتاب األفعال،  السرقسطً، ص.  - 1258
 .1/ ج.  223عراب، ص. سر صناعة اإل  - 1259

1260
 .1/ ج.  231و  229و   12و  11عراب،ص. سر  صناعة اإل  -  

1261
، مجلد   48. وشرح المفصل، ص. 82، وكتاب بٌان العٌوب نقال عن المبرد ص.  2/ ج. 224الكامل، ص.   -  

 .9، جد 7
1262

 .54القاموس، ص.   -  
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1263

 .84مفاهٌم جمالٌة، ص.   -  
1264

 .282اللهجات المذمومة، ص.  -  
1265

عراب ، نقل ابن جنً عن ثعلب قوله : " ارتفعت قرٌش فً الفصاحة عن... كشكشة ربٌعة، )سر صناعة اإل  - 
 .(2/ ج  232و  11ص .

1266
 .5/ ج. 269العٌن، ص،  -  

1267
 2/ج232كتاب اإلبدال ص  -  

1268
 .هذه الرواٌة تتصدرها مجموعة من األفعال تبدو مترادفات وهً "تٌامنوا" "ارتفعوا" و "تباعدوا" -  

1269
 .9/ مجلد / ج. 48، وشرح المفصل، ص.  51، وبٌان العٌوب ص.  2/ج.23الكامل، ص.   -  

1270
 .281اللهجات المذمومة ، ص.   -  

1271
قال شارح المفصل "ومن أصناؾ الحرؾ شٌن الوقؾ...، وهً الشٌن التً تلحقها بكاؾ المإنث إذا وقؾ من   -  

 .(.9/ ج. 7/ مجلد 49ٌقول اكرمتكش ومررت بكش" ) 
1272

 مجنون بن عامر.  -  
1273

 . 9/ ج. 7/ مجلد / 49شرح المفصل ص.  -  
1274

 .283اللهجات المذمومة، ص.   -  
1275

 .227كتاب األفعال،  البن القوطٌة ص   -  
1276

 .2/ ص. 133المخصص، ص.   -  
1277

 .7اللسان،  مجلد   -  
1278

 .2/ س. 123المخصص،  ص.   -  
1279

 .33كتاب بٌان العٌوب ، ص.   -  
1280

 .223،   القاموس  ص.  2/ س. 124لمخصص،  ا  -  
1281

 .2/س.124المخصص، ص.   -  
1282

 .2/ س. 126المخصص، ص.   -  
1283

 .2/ س.127المخصص، ص.   -  
1284

 .18/2السرقسطً، ص.  -  
1285

 .2/ ص. 118المخصص، ص.   -  
1286

 .84كمال أدب الؽناء ، ص.   -  
1287

 .4 / ج.122والقاموس ،   41خلق اإلنسان ، الزجاج ، ص.  -  
1288

 .251/2كتاب األفعال البن القوطٌة،  ص  -  
1289

 .465/2،  السرقسطً، ص.  252كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.  -  
1290

 .2/ س .118المخصص، ص.   -  
1291

 .8اللسان، مجلد   -  
1292

 .2/ج. 221الكامل، ص.   -  
1293

 .465/2كتاب األفعال للسرقسطً، ص.   -  
1294

 .51اللثؽة، ص.  ةرسال -  
1295

 نفسه.  -  
1296

 نفسه. -   
1297

 .71مفاهٌم جمالٌة، ص.   -  
1298

 .52نفس الحروؾ ونفس األمثلة ذكرها ابن البناء، فً كتاب العٌوب ... ص    -  
1299

 .1/ ج 32البٌان والتبٌٌن ، ص  -  
1300

 .1/ ج 33البٌان والتبٌٌن ، ص   -  
1301

 .1/ ج 33البٌان والتبٌٌن ، ص   -  
 .4/ ج 456و  137اء ٌجلعها ٌاء " )الكتاب ص تحدث سٌبوٌه عن "االلثػ" بالر -* 

1302
 .1/ج.33البٌان والتبٌٌن ، ص.   -  

1303
 .1/ ج 33البٌان والتبٌٌن ص   -  

1304
 .1/ج.34. نسبها الجاحظ إلى محمد بن الحجاج كاتب داود بن محمد كاتب أم جعفر )البٌان والتبٌٌن ص. -  

1305
لٌمان بن ٌزٌد العدوي الشاعر فلٌس إلى تصوٌرها وهناك لثؽة أخرى كانت تعرض لواصل بن عطاء، وس  -  

 .1/ ج .34سبٌل )البٌان والتبٌٌن ص. 
1306

 .1/ج. 34البٌان والتبٌٌن، ص.  -  
1307

 .1/ج. 34البٌان والتبٌٌن، ص.  -  
1308

 .1/ج. 24البٌان والتبٌٌن ، ص.  -  
1309

 .1/ ج. 35البٌان والتبٌٌن ، ص.  -  
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1310

 .73مفاهٌم جمالٌة، ص.  -  
1311

 .73ٌم جمالٌة، ص. مفاه  -  
1312

 نفسه. -  
1313

 .1/ج .34البٌان والتبٌٌن ، ص.  -  
1314

 .49بٌان العٌوب ، ص.   -  
1315

 ٌحدث هذا فً لهجة تطوان  حٌث تنطبق الكاؾ ٌاء كما فً "هٌدا" من "هكذا".  -  
1316

 .49كتاب بٌان العٌوب... ص.  -  
1317

ؽة نجده ٌقول فً مكان آخر: "من ٌعترٌه اللثػ فً الجاحظ من الحروؾ التً تعرض لها اللث هإضافة إلى ما ذكر -  
الضاد ربما اعتراه أٌضا فً الصاد والراء... فهذا وأشباهه الحقون بشوشً" وهو صاحب  عبد هللا بن خالد 
األموي، فإنه كان ٌجعل الالم ٌاء والراء ٌاء، قال مرة : " موٌاي وًٌ أًٌ: ٌرٌد موالي ولً الري"، )البٌان 

 (.1/ ج. 34 والتبٌٌن ، ص.
1318

 .2/س. 123المخصص، ص.   -  
 .93كتاب األفعال، البن القوطٌة، ص.   - 1319
 .113، معجم األصوات. ص . 2/ س. 137المخصص، ص.   - 1320
 . 666البارع ، ص.   - 1321
 (.6/ج428المحٌط ص  - 1322
 .2اللسان، مجلد  - 1323
 .667والبارع . ص.  6/ ج 19العٌن، ص.  - 1324
 .565البارع ، ص.   - 1325
 .666البارع ، ص.   - 1326
 .475/2كتاب األفعال للسرقسطً، ص.   - 1327

1328
 .6/ ج.  19العٌن، ص.  -  

1329
 .2/ س. 122المخصص ، ص.  -  

1330
 .184كتاب خلق اإلنسان ، ثابت ، ص.  -  

 (.ذ229*   عند السٌوطً ورد قوله : "ٌخرج لسانه من شدقه إذا تكلم " )ص.  
1331

 .2/س 122المخصص، ص.   -  
 .262،  والقاموس   4، ج. 127، القاموس 468. ر. ص  - 1332 

1333
 .1/ ج.236المنتخب، ص.   -  

1334
 .183، وكتاب خلق اإلنسان، ثابت، ص.  91كتاب خلق اإلنسان، االسكافً، ص.   -  

 .5/ ج. 221 س،  والمقا3ٌٌ/ ج. 799مج   -  1335
1336

 .12/ ج. 492التهذٌب،  -  
1337

 .6المحٌط، ج.   -  
1338

 .91، واالسكافً كتاب خلق اإلنسان، ص.  6ج ./22العٌن، ص.   -  
1339

 .2اللسان، مجلد   -  
1340

 .6/ ج.22، و العٌن  229ؼاٌة اإلحسان فً خلق اإلنسان، ص .  -  
1341

 .6/ ج. 22العٌن، ص.   -  
1342

 .285اللهجات المذمومة ص.   -  
1343

 .1/ ج 49البٌان والتبٌٌن، ص   -  
1344

 .372فً علم األصوات ، ص   -  
1345

 .172و  171نة ولؽة الطفل العربً...، ص. االلس -  
1346

 .171ن م ص.   -  
 .3/ ج .1252المحٌط   - 1347
 .2/ 457وسر   94قو  -1348

1349
 .3/ ج. 224المجمل  - 

1350
 .3/ ج. 428المقاٌٌس   - 

1351
 .13،  مادة لحن / مجلد 379اللسان ، ص.   -  

1352
 .13، مادة لحن / مجلد  382اللسان، ص.   -  

1353
 .13، مادة لحن / مجلد  382اللسان، ص.   -  

1354
 .13، مجلد/   382اللسان، ص.  -  

1355
 .2/ س. 127المخصص،  ص.  -  

1356
 .286اللهجات المذمومة ص   469الفروق ص  -  
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1357

 .22وسمٌة، ص   -  
1358

 .38كتاب بٌان العٌوب ، ص  -  
1359

 .79مفاهٌم جمالٌة، ص.  -  
1360

 .4/ ج..176المحٌط  -  
1361

 .4/ ج..176المحٌط  -  
1362

 .6/ ج. 573لتهذٌب  ا  - 
1363

 .3/ ج. 792المجمل   -  
1364

 .91كتاب خلق اإلنسان، االسكافً ، ص.  -  
1365

 .183كتاب خلق اإلنسان، ثابت ، ص.   -  
1366

. 9/  ج.  7/ مجلد  49،  وشرح الفصل، ص. 4/ج. 142، فً العٌن،  ص.  228ؼاٌة اإلحسان ، ص.  -  
 .357 ،  والبارع،  ص.349والجراثٌم، فقه اللؽة، ص. 

1367
 .2/ س  123المخصص، ص.   -  

 .289اللهجات المذمومة، ص.   - 1368
 *  الضمٌر ٌعود على رشٌد العبٌدي .   

1369
 (.1/ ج. 235)نقال عن الجراثٌم والمنتخب .. ص.  349فقه اللؽة وسر العربٌة ص.  -  

1370
 .2/ج. 125المخصص،  -  
 .438/2، وللسرقسطً. 252كتاب األفعال البن القوطٌة، ص  - 1371 

1372
 .2/ 438السرقسطً، ص.  - 

1373
 .247كتاب األفعال ، ابن القوطٌة ، ص .  -  

1374
 .252كتاب األفعال، ابن القوطٌة ، ص .  -  

1375
 .12اللسان ،  مجلد  -  

1376
 .8/ج.265الشفا، س.   -  

 .251اللهجات المذمومة، ص.   - 1377
 .2/ج.412، والسرقسطً 92كتاب األفعال، ابن القوطٌة، ص  - 1378
 .7اللسان مجلد   - 1379
 .8، مادة لؽلػ، مجلد  449اللسان ، ص.   - 1380

 .1217القاموس،   - 1381 
1382

 .6/ج.516المحٌط،   -  
1383

 .4/ج. 154القاموس،  -  
 .8/ج. 19التهذٌب،  - 1384

1385
 .5/ ج .182المحٌط،  -  

 .416/2، والسرقسطً 91األفعال البن القوطٌة  - 1386
 .455/2رقسطً وللس  249األفعال البن القوطٌة،  ص.   -1387
 .455/2السرقسطً،  ص.  - 1388
 .1/ج.236المنتخب ص.   - 1389
 .5/ج.227المقاٌٌس،   - 1390
 .5/ج.333التهذٌب،  - 1391
 .4185/2سور  249قو  - 1392
 .92االسكافً خلق اإلنسان ص   - 1393
 .185وثابت ، خلق اإلنسان ص  228ؼاٌة اإلحسان،  ص  - 1394
 .185ثابت خلق اإلنسان ص  - 1395
 (.349، )انظر أٌضا الجراثٌم ضمن فقه اللؽة وسر العربٌة ص 1/ج 52التلخٌص ص العسكري  - 1396

1397
 .228ؼاٌة اإلحسان، ص.  -  

 *     الصحٌح العً ولم ٌشر إلٌه المحقق.
1398

 .359فً علم األصوات ، ص.   -  
1399

 .115أدب الكاتب، ص.  -  
1400

 .2/ ج. 221الكامل، ص.   -  
1401

 .5/ج. 227المجمل   -  
1402

 .2/ج. 122ص، المخص  -  
1403

 .4/ ج. 157القاموس   -  
1404

 .2/ س 118المخصص  ص.   -  
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1405

 .293اللهجات المذمومة ص.   -  
1406

 .639مفاهٌم جمالٌة، ص.  -  
1407

 .251األفعال البن القوطٌة ص.   -  
1408

 نفسه.  -  
1409

 .249ن م  . ص.  -  
1410

 .249نفسه، ص.    -  
 1/ ج. 235المنتخب، ص.  - 1411
 .1/ ج.248) نقال عن الجراثٌم( والتهذٌب   349العربٌة ، ص.  فقه اللؽة وسر  - 1412
 .1/ج.248التهذٌب   - 1413
 / ج.171المحٌط    - 1414
 .3/ ج 812المجمل   - 1415
 .5/ ج. 263المقاٌٌس    -  1416
 . 4/ ج . 268القاموس    - 1417
 .477الصحاح، ص   - 1418

 (.4/ ج .137* وكل صوت فٌه حركة واضطراب لقلقة ) الكلٌات ، ص .
1419

 .5/ ج .26العٌن ، ص .  -  
1420

 .535البارع، ص.   -  
1421

 .2/ س134المخصص، ص.   -  
1422

 .44و  42الزجاج،كتاب خلق اإلنسان، ص.   -  
1423

 .197كتاب خلق اإلنسان، ص .  -  
1424

، خلق اإلنسان فً اللؽة،  187، و كتاب خلق اإلنسان، ثابت ، ص. 89، االسكافً، ص. اإلنسانكتاب خلق   -  
 .535. والبارع ، ص. 265د الرحمان، ص . ابن عب

1425
 .265ابن عبد الرحمان خلق اإلنسان فً اللؽة ص   -  

1426
 .94كتاب األفعال، ابن القوطٌة، ص.   -  

1427
 .32كتاب بٌان العٌوب ، ص   -  

1428
 2،/س 123المخصص، ص  -  

1429
 .2/ س. 127المخصص، ص.   - 

1430
 .2/ 468سرقسطً، ص . ، وال 251كتاب األفعال البن القوطٌة ، ص.   -  

1431
 .12اللسان، مجلد  -  

1432
 .4/ ج. 69المقاٌٌس،  -  

1433
 .   2/ س, 127المخصص، ص.   -  

1434
  .مادة "لكن"  12اللسان مجلد   -  

 .1589، القاموس ص. 5/ ج. 813، المقاٌٌس 6/ ج. 265المحٌط    - 1435
1436

 .76مفاهٌم جمالٌة، ص,  -  
 وؾ بزٌاد األعجم. وهو من شعراء الدولة األموٌة.*  زٌاد بن سلمى أو أمامة. وهو المعر

1437
 .1/ ج, 52البٌان والتبٌٌن، ص.  -  

1438
 نفسه.  -  

1439
 نفسه.  -  

 ..1/ ج 52البٌان والتبٌٌن، ص.    - 1440
1441

 نفسه.  -  
1442

 .1/ ج. 53البٌان والتبٌٌن، ص   -  
1443

 .1/ ج. 54البٌان والتبٌٌن ، ص.   -  
1444

 .1ج. / 52البٌان والتبٌٌن ، ص.   -  
1445

 .  ن. ج.  53ن. م. ص.  -  
1446

 .1/ ج. 52البٌان والتبٌٌن ، ص.   -  
 .1/ ج. 52لبٌان والتبٌٌن ،  ص.  -  1447
 .12، مجلد  345اللسان ص   - 1448
 .114معجم األصوات ص.   - 1449
 .12، مادة "مطق"، مجلد 345اللسان ص   - 1450
 .5/ج.217، المقاٌٌس 1/ج. 114، المحٌط 1/ج.143التهذٌب،   - 1451
 .2/ س. 125المخصص ، ص.   - 1452
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 .4/ ج. 176القاموس    - 1453
 .2/ س 126المخصص   - 1454
 .2/ 438، السرقسطً 251األفعال البن القوطٌة، ص.  - 1455
 .2/ 438األفعال للسرقسطً ص.   - 1456
 .185خلق اإلنسان، ثابت ، ص.   - 1457
 .2/ س.13المخصص، ص.   - 1458

1459
 .471/2، وكتاب األفعال للسرقسطً، ص.  251كتاب األفعال البن القوطٌة، ص.   -  

1460
 .5/ج.133المحٌط،   -  

1461
 .3/ ج. 139والتهذٌب ،  425البارع ، ص.   -  

1462
 (.4/ج.192) 1217، والقاموس،   2/ س119المخصص، ص.  -  

1463
 .295اللهجات المذمومة ، ص.  -  

1464
 .4/ ج. 147كتاب األفعال للسرقسطً، ص.   -  

1465
 1/ج. 234. كتاب اإلبدال، ص  -  

1466
 .4/ 214األفعال للسرقسطً، ص.    - 

 (.12* الشدق جانب الفم )اللسان ، مادة "شدق" مجلد 
1467

 .4/ 214السرقسطً، ص.   -  
1468

 . 32كتاب بٌان العٌوب، ص.   -  
1469

 .5/ ج. 111العٌن، ص.  -  
1470

 .217/4لسان العرب، وكتاب األفعال للسرقسطً ص.   -  
1471

 .2/س.125المخصص   - 
1472

 .2/ س.82المخصص، ص.    -  
1473

 .2/ س 137المخصص ص   -  
1474

 .23/ س. 123المخصص، ص.   -  
1475

 (.82) فً مفاهٌم جمالٌة، ص. 1/ج 614البٌان والتبٌٌن، ص.   -  
1476

 .4/ 215كتاب األفعال للسرقسطً، ص.   -  
1477

 .5/ ج. 31العٌن، ص.   -  
1478

 .5/ ج. 223(، المحٌط  8/ ج.324التهذٌب   -  
1479

 .4/ج.272قاموس  ال  -  
 .5/ ج. 274المقاٌٌس    - 1480 

1481
 .1/ج.236المنتخب ، ص.   -  

1482
 .2/ س. 119المخصص ، ص.  -  

1483
 .1/ج .236المنتخب،    -  

1484
 .43كتاب بٌان العٌوب، ص .   -  

1485
 .8/ ج. 388العٌن، ص.  -  
 .5/ ج. 377، والمقاٌٌس  3/ج. 852الجمل   - 1486 

1487
 .2/ س. 138المخصص، ص.  -  

1488
 .349فقه اللؽة وسر العربٌة ، ص.   -  

 .2/ س. 138المخصص   - 1489
 .4/ ج.313القاموس    - 1490
 .3/ 214كتاب األفعال ، السرقسطً ص.  - 1491
 .312القاموس    - 1492
 .185/3السرقسطً، ص.   - 1493
 .2/ ج. 291كتاب اإلبدال، ص.   - 1494
 .2/ 291، كتاب اإلبدال، ص.  2هامش رقم  - 1495
 .2/ س. 141المخصص   - 1496
  119معجم األصوات ، ص.  -  1497
 .3/ 184كتاب األفعال للسرقسطً ص.   - 1498
 .2/ س. 142المخصص ، ص . - 1499

1500
 .119معجم األصوات، ص.  -  

1501
 .2/ س. 142المخصص ، ص   -  

1502
 .92المعجم المفصل لألصوات، ص.   -  
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1503

 .18معجم األصوات، ص.   -  
1504

 .4/ج. 341القاموس   -  
1505

 .4/ ج. 328 المحٌط   -  
1506

 .3/ ج . 862المجمل   -  
 .5/ ج. 425المقاٌٌس    - 1507 

1508
 .4/ ج. 251العٌن ، ص.   -  

1509
 .2/ س. 142المخصص ، ص.   -  

1510
 .133أدب الكاتب، ص.   -  

1511
 .119معجم األصوات ، ص.   - 

1512
 .2/س 142المخصص، ص.   -  

1513
 .134أدب الكاتب،  ص.   -  

1514
 .119معجم األصوات ، ص.   -  

1515
 .2/ س126المخصص    -  
 .4/ ج. 139، والمخصص   4/ ج. 362القاموس   - 1516 
 .92المعجم المفصل فً األصوات، ص.  - 1517 
 .119معجم األصوات، ص.   - 1518 
 .2/ س. 138المخصص    - 1519 

1520
 (.352الجراثٌم )فقه اللؽة وسر العربٌة، ص.   -  
 .3/ ج.449/ج ، والمقاٌٌس 875المجمل   - 1521 
 .3/ج.342التهذٌب ،   - 1522 

1523
 .2/ ج.119العٌن، ص.   -  

1524
 .2/ س. 137، المخصص، ص.  2/ ج. 119العٌن، ص.  -  

1525
 .1/ج. 91العٌن، ص.  -   

1526
 .8اللسان ، مجلد   -  

1527
 .51رسالة اللثؽة ، ص.   -  

1528
 .1/ج.235المنتخب، ص.   -  
 .2/ س138المخصص   -  1529 

1530
 .3/ ج. 225القانون فً الطب، ص.   -  

1531
 .92التعرٌفات، ص.  -  

1532
 .266القاموس   -  

1533
 .5/ ج. 144العٌن، ص.  -  

1534
 .3/ ج.162الحاوي فً الطب، ص.  -  

1535
 .132/3كتاب األفعال، السرقسطً، ص .  -  

1536
 .2/ س 138المخصص، ص.   -  

1537
 .2/ س. 138المخصص، ص.   -  

1538
 .123معجم األصوات، ص.  -  

1539
 .352. فقه  اللؽة وسر العربٌة ، ص -  

1540
 ن . م  ، ن . ص . -  

1541
 .2/ س. 136المخصص، ص.   -  

1542
 .82كمال أدب الؽناء، ص.  -  

1543
 .2/س124المخصص   -  

1544
 .1/ 145،  وللسرقسطً ص. 182كتاب األفعال، البن القوطٌة ص.   -  

1545
 .1/ 146، وللسرقسطً ص.  182كتاب األفعال، البن القوطٌة ص.   -  

1546
 .5ج. /358التهذٌب ، ص.   -  

1547
 .2/ س .118المخصص ، ص.   -  

1548
 .5/ ج. 358التهذٌب، ص.   -  

1549
 .2/ س. 126المخصص، ص.   -   

1550
 .5/ ج.358التهذٌب، ص.   -  

1551
 .349فقه اللؽة وسر العربٌة ص.   -  
 .2/ ج. س. 126، المخصص 1/ ج .235المنتخب، ص..  -1552 
 .9، مجلد  344اللسان ص.  - 1553 
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 .167/1سرقسطً، ص. كتاب األفعال لل  - 1554 
 .667القاموس ، ص.   - 1555 
 .4/ج.187األفعال للسرقسطً، المحٌط   - 1556 

1557
 .2/ ج.311كتاب اإلبدال، ص.   -  

1558
 .4/ج.479،  والمقاٌٌس  3/ج.111، المجمل 6/ ج. 127. والتهذٌب  222البارع ، ص.   -  

1559
 .6/ ج. 532، واألزهري ، التهذٌب، ص. 4/ ج. 127العٌن، ص.  -   

1560
 .2/ س. 139المخصص، ص.   -  

1561
 .1/ 188، وكتاب األفعال للسرقسطً، ص. 222االبارع، ص.  -  

 228القاموس، ص. - 1562
 .5/ ج. 358التهذٌب ص.  - 1563
 .    3/ ج. 352العٌن ـ   - 1564
 .5/ ج.362التهذٌب ، ص.   - 1565
 ..3/ج349العٌن .  - 1566
 .1/ 192كتاب األفعال للسرقسطً، ص.  - 1567
 .5/ ج. 362، ص. المعجم - 1568
 .2/ س. 137المخصص، ص.   - 1569
 .1/ ج. 52التلخٌص، ص.   - 1570
  . 229ؼاٌة اإلحسان س.    - 1571
 .2/س. 142المخصص،   - 1572
 .126معجم األصوات، ص.   - 1573
 .1/ 176وللسرقسطً، ص . 185كتاب األفعال، البن القوطٌة، ص.   - 1574
 مجلد  مادة "هدج". 389اللسان ص   - 1575
 .268وس ، ص.القام  -1576
 .3/ ج349العٌن،  ص  - 1577
  .127معجم األصوات ، ص  - 1578
 .2/ س132المخصص.، ص  - 1579
 .639القاموس    -1580
 .1/ 168وللسرقسطً ص   182كتاب األفعال  البن القوطٌة ص   - 1581
 .1273ص.  ج .   - 1582
 .1/ ج. 235المنتخب، ص.   - 1583
 .(349كالم"، )فقه اللؽة وسر العربٌة ص. جاء فً الجراثٌم : "الهذر المسهب الكثٌر ال  - 1584
 .2/ س .124  - 1585
 .2/ س 125المخصص، ص.   - 1586

1587
 (.12وفً اللسان "السرعة فً القراءة والكالم والمشً )مجلد  -  

1588
 .1/ 188. كتاب األفعال للسرقسطً ص.  221و  127، والقالً فً البارع ص. 4/ ج. 127العٌن ، ص   -  

1589
 .12ولسان العرب ، مجلد  2س / 118المخصص، ص   -  

1590
 .12لسان العرب مجلد   -  

1591
 .2/ س 126المخصص ص  -  

1592
 92االسكافً، ص.   -  

1593
 .92االسكافً، ص.   -  

1594
 .1/ ج 72كتاب اإلبدال ، ص   -  

1595
 .4/ ج. 81العٌن،   -  

1596
 .2/ س. 127العٌن، ص.   -  

1597
 .297اللهجات المذمومة، ص.   -  

1598
 .132/1، والسرقسطً، ص. 13بن القوطٌة ، ص. كتاب األفعال ال  -  

1599
 .6/ج 422التهذٌب  -  

1600
 .4/ج55المحٌط  -  

1601
 .6/ج. 48، المقاٌٌس   3/ج. 923المجمل   -  

1602
 .4/ ج. 497القاموس  -  

1603
 .4/ ج. 84العٌن، ص.  -  

1604
 .   1/ ج. 236المنتخب، ص.   -  
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1605

 .349فقه اللؽة وسر العربٌة، ص.   -  
1606

 .2/ س. 127ص، ص. المخص  -   
1607

 .298اللهجات المذمومة، ص.  -  
1608

 . .2/س. 155كتاب األفعال، للسرقسطً، ص.   -  
1609

 . .2/س. 155كتاب األفعال للسرقسطً، ص.   -  
1610

 ..2/ س 137المخصص، ص.  -  
1611

 .2/ س. 137المخصص، ص.   -  
1612

 .1/ 174كتاب األفعال للسرقسطً، ص.   -  
1613

 .2/س. 143المخصص، ص.   -  
1614

 .352فقه اللؽة وسر العربٌة ص.   -  
1615

 .6/ ج.  34التهذٌب، ص.   -  
1616

 .269القاموس، ص.    -  
1617

 .2لسان العرب ، مجلد    -  
1618

 .2/ س. 131المخصص، ص.   -  
1619

 .2مجلد  392لسان العرب، ص.    -  
1620

 ن. م ،  ن .ص.   -  
1621

 .6لسان العرب، مجلد   -  
قول صاحب "العٌن"، الهسٌس والهسهاس ]... [ وقد هسهسوا الحدٌث  * فً المخصص ورد عن ابن سٌده

 (.2/ س 139هسهسة وهسوه هسٌسا والهساهس، الوساوس، )ص 
1622

 ..5/ ج.349، واألزهري، التهذٌب ص 6ولسان العرب البن منظور مجلد  3/ ج 345العٌن ص  -  
1623

 . 5ج . 349التهذٌب،  -  
 .3/ ج. 391المجمل   - 1624

1625
 .1/ ج.136، وللسرقسطً، ص.  13فعال، البن القوطٌة، ص. كتاب األ  -  

1626
 .2/ س. 126المخصص  -  

1627
 .2/ س. 126المخصص  -  

1628
 .1/ ج.235المنتخب، ص.  -   

1629
 .2/ س. 138المخصص ، ص.   -  

1630
 .129معجم األصوات، ص.   -  

1631
 .123المعجم المفصل فً األصوات، ص.   -  

1632
 .1/ج.234(، المنتخب من ؼرٌب كالم العرب، ص. 352عربٌة، ص. الجراثٌم )فقه اللؽة وسر ال  -  

1633
 .3/ ج.358العٌن، ص.   -  
 .3252فقه اللؽة وسر العربٌة ص.   - 1634 

1635
 .2/ س.139المخصص، ص.   -  

1636
 مادة همم. 622اللسان، ص.   -  

1637
 مادة همم. 622اللسان، ص.   -  

1638
 .45بٌان العٌوب، ص.  -  

1639
 .5/ ج.381التهذٌب    -  

1640
 .4/ج. 535القاموس  -  

1641
 .4/ج.537، والقاموس  4/ ج.139، والمحٌط 6/ج.532التهذٌب  -  

1642
 .4/ج.558القاموس   -  

1643
 .4/ ج. 62العٌن، ص.  -  

1644
 .2/ س. 138المخصص، ص.   -  

ل *  جاء فً التثقٌؾ، ٌقولون : سمعنا هٌنمة عظمه وبعهم ٌقول: هٌلمة والصواب: هٌنمة، وهتملة  أٌضا : قا
 (12الكمٌث:  وال أشهد الهجر والقابلٌة *** إذا هم بهٌنمة هتملوا )مجمع اللؽتٌن، ص.

1645
 .2/ س.145المخصص، ص.  -  

1646
 .1/ج. 235، والمنتخب، ص. 228ؼاٌة اإلحسان، ص  -  

1647
 .349فقه اللؽة وسر العربٌة، ص.   -  

1648
 .2/ س. 131المخصص، ص.   -  

1649
 .2/ س. 136المخصص، ص.   -  

1650
 .298اللهجات المذمومة، ص .   -  

1651
 .298اللهجات المذمومة، ص .   -  
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1652

 .11/ ج. 139التهذٌب    -  
1653

 .6اللسان،  مجلد  -  
1654

 .3/ ج. 241المحٌط   -  
1655

 .315، القاموس 3/ ج 241المحٌط   - 
1656

 .3/ ج. 316العٌن، ص.  -  
1657

 .134، ومعجم األصوات، ص.  5/ج.282التهذٌب، ص.  -  
1658

 .3/ ج. 241  المحٌط  -  
1659

 .4/ ج. 585القاموس    -  
1660

                                           .                                                                                                                            7اللسان، مجلد  -  
1661

 .298اللهجات المذمومة. ص.  -  
1662

 .299اللهجات المذمومة .. ص.  -  
1663

 .786القاموس،  -  
1664

 .6/ ج. 299العٌن، ص.  -  
1665

 6اللسان، مجلد.  -  
1666

 .299اللهجات المذمومة، ص.  -  
1667

 . 2/ س.123المخصص، ص.   -  
1668

 .234/1المنتخب  -  
1669

 .527البارع فً اللؽة، ص.   -  
1670

 .2/ سفر. 126المخصص،   -  
1671

 .635القاموس ، ص.   -  
1672

 .299اللهجات المذمومة، ص .   -  
1673

 نفسه.  -  
1674

 322كتاب األفعال البن القوطٌة، ص   -  
1675

 .299اللهجات المذمومة، ص.   -  
1676

 .2/ س. 131ابن سٌده ، المخصص ، ص.   -  
1677

 .3/ ج . 176القانون فً الطب، ص.   -  
1678

 .2/ س. 137ابن سٌده ، المخصص، ص.   -   
1679

 .2/ 297، وللسرقسطً، ص.  324ل البن القوطٌة، ص. كتاب  األفعا -  

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 
 .1967: ابن قتٌبة، طبع فً مدٌنة لٌدن المحروسة مطبعة برٌل سنة أدب الكاتب     .1

لبنان، الطبعة  -:  دٌدٌٌه پورو، ترجمة انطوان إ. الهاشم، منشورات عوٌدات، بٌروتاللغة اضطرابات .2

 .1997 ،األولى
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، 4/1993، مجلد 14: منصور حجٌلً، مجلة الثقافة النفسٌة، عدد النطق لدى األطفال باتاضطرا .3

 .55ص. 

: مٌخابٌل عواد، مجلة المجمع العلمً العراقً، الجزء أعضاء اإلنسان المصطنعة عند العرب .4

 م.1983هـ/ 1423، 34الثانً/مجلد 

 م، مكتبة مصر.4/1975: مصطفى فهمً، الطبعة أمراض الكالم .5

: أبو علً إسماعٌل بن القاسم القالً البؽدادي، تحقٌق: هاشم الطعان، الطبعة األولى،  رع فً اللغةالبا .6

 بٌروت. –بؽداد، دار الحضارة العربٌة  –م، مكتبة النهضة 1975 –بٌروت 

 -: الجاحظ، حققه وقدم له المحامً فوز عطوي، الطبعة )بدون تارٌخ(، دار صعبالبٌان والتبٌٌن .7

 بٌروت.

هـ(، تحقٌق وتقدٌم عبد السالم هارون، 372: أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت اللغة تهذٌب .8

مراجعة: محمد علً النجار، المإسسة المصرٌة العامة للتؤلٌؾ واألنباء والنشر، الدار المصرٌة 

 للتؤلٌؾ والترجمة.

لراجحً، دار المعرفة : محمد بن درٌد، تحقٌق: شرؾ الدٌن علً الراجحً، تقدٌم: عبده االلغة جمهرة .9

 .1985الجامعٌة، اإلسكندرٌة، 

: جابر بن حٌان )ضمن رسابل منطقٌة فً الحدود والرسوم للفالسفة العرب(، تحقٌق وتقدٌم الحدود .12

م، دار المناهل،  للطباعة والنشر 1993-هـ1413وتعلٌق: عبد األمٌر األعشم، الطبعة األولى 

 والتوزٌع ، بٌروت ، لبنان.

 القاهرة. -1965لجاحظ(، تحقٌق: عبد السالم محمد هارون : )االحٌوان .11

أحمد خان،  : أبو حٌان الحسن بن أحمد بن عبد الرحمان، تحقٌق وتقدٌم:اللغة فً اإلنسان خلق  .12

م، منشورات معهد 1986هـ/1427راجعه وزاد فً حواشٌه مصطفى حجازي، الطبعة األولى، 

 المخطوطات العربٌة.

ٌوسؾ زٌدان،  : دراسة وتحقٌق: حول ابن النفٌس ومنهجه وإبداعاتهاألعضاء مع دراسة  رسالة .13

 م، الدار المصرٌة اللبنانٌة.1991هـ/ 1411الطبعة األولى 

 : دار صادر، بٌروت، بدون طبعة )بدون تارٌخ(.رسائل إخوان الصفا .14

/ مجلد 39: ٌعقوب الكندي، تحقٌق: جٌوسبً سلٌنتانو، نشر المعهد الشرقً بنابولً عدد رسالة اللثغة .15

 .75-47، ص 1979، 1

كور وآخرون، الهٌبة المصرٌة دإبراهٌم م ابن سٌنا، راجعه وقدم له، الحٌوان(: –الشفاء )الطبٌعٌات  .16

 م.1972 -هـ  1392العامة للتؤلٌؾ والنشر 

، تحقٌق:  مصطفى الصاحبً فً فقه اللغة وسنن العرب فً كالمها، أبو الحسٌن أحمد بن فارس .17

 .1964 الشوٌمً، بٌروت، 
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: رشٌد عبد الرحمان العبٌدي، مجلة المجمع العلمً العراقً، ج. عٌوب اللسان واللهجات المذمومة  .18

 .322-236، ص. 1985، 36، مجلد 3

م(. تحقٌق: محمد المختار العبٌدي، 838هـ/224: أبو عبٌد القاسم بن سالم )ت الغرٌب المصنف .19

 ، بٌت الحكمة ، قرطاج.1989الطبعة األولى، 

بادي )مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب(، المإسسة العربٌة للطباعة والنشر، آ: الفٌروزوس المحٌطالقام .22

 .1984الطبعة األولى 

، هـ 1355  ،المبرد )محمد بن ٌزٌد بن عبد األكبر(، المكتبة التجارٌة الكامل )فً اللغة واألدب(: .21

 القاهرة.

، مكتبة 1993 -3لً فودة، الطبعة  هـ(، تحقٌق: ع662: البن القوطٌة )توفً بعد كتاب األفعال .22

 الخانجً بالقاهرة.

للسرقسطً )أبً عثمان سعٌد بن محمد المعافري(، تحقٌق: حسٌن محمد شرؾ ومحمد كتاب األفعال:  .23

 3(و ج 1992) 2( ج. 1975) 1مهدي عالم، الهٌبة العامة لشإون المطابع األمٌرٌة )القاهرة( ج. 

 (.1982( 2و قسم  ) 1979( 1)قسم ) 4(، والهٌبة العامة للكتاب ج 1978)

ألبو علً كتاب بٌان العٌوب التً ٌجب أن ٌجتنبها القراء وإٌضاح األدوات التً بنً علٌها اإلقراء:  .24

هـ(، تحقٌق: ؼانم قدوري حمد، مجلة معهد 471الحسن بن أحمد بن عبد هللا ابن البناء )ت 

 م.1987اٌر/ ٌونٌه المخطوطات، المجلد الحادي والثالثون، الجزء األول، ٌن

هـ(، تحقٌق: عزة حسن، مطبعة 395: أبو هالل العسكري )ت كتاب التلخٌص فً معرفة األشٌاء .25

 ، دمشق.1972، دمشق، والجزء الثانً، 1969  ،الترقً، الجزء األول

هـ(، تحقٌق: 392: أبو منصور الحسن بن نوح القمري )ت نحو كتاب التنوٌر فً االصطالحات الطبٌة .26

 .1991 ،الكرمً، مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌجؼادة حسن 

هـ، حٌدر أباد 313: الرازي )أبو بكر محمد بن زكرٌا( ت. كتاب الحاوي فً الطب )الجزء الثالث( .27

 .1955 ،الدكن، مطبعة دابرة المعارؾ العثمانٌة

مد : المتولً بن رمضان أحكتاب الحدود، اإلمام أحمد بن محمد شهاب الدٌن اآلمدي، تحقٌق .28

 م، الناشر: الشروق للطباعة والنشر واإلعالن.1992هـ /  1412الدمٌري، ط سنة 

: ابن عبد الرحمان )أبو محمد الحسن بن أحمد(، تحقٌق وتقدٌم: أحمد خان، راجعه كتاب خلق اإلنسان .29

م، منشورات معهد المخطوطات 1986هـ/1427وزاد فً حواشٌه: مصطفى حجازي، الطبعة األولى 

 الكوٌت. –منظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم العربٌة، ال

األصمعً )أبو سعٌد عبد هللا بن قرٌب( )ضمن الكنز اللؽوي فً اللسن العربً(،  كتاب خلق اإلنسان: .32

 .1923 ،بدون طبعة، المطبعة الكثولٌكٌة، بٌروت

مصورة  - 2-طبعة  : أبو محمد ثابت بن أبً ثابت، تحقٌق: عبد الستار أحمد فراج،كتاب خلق اإلنسان .31

 .14العدد  ،م، مطبعة حكومة الكوٌت، سلسلة التراث العرب1985ً
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هـ(، تحقٌق وتعلٌق: 422: أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الخطٌب اإلسكافً )ت. كتاب خلق اإلنسان .32

 م، دار عمار )عمان(، دار الجٌل  )بٌروت(.1991هـ/1411خضر عواد العكل، ط. األولى 

تؤلٌؾ: ٌوسؾ مراد، تقدٌم وترجمة: مراد وهبة،  هـ(،606فخر الدٌن الرازي )ت كتاب الفراسة،  .33

 .1982  ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب

هـ(، تحقٌق وتقدٌم وتعلٌق:  رمضان عبد التواب، الطبعة 395ابن فارس اللؽوي )كتاب الفرق:  .34

ً بالرٌاض، سلسلة روابع م، الناشر: مكتبة الخانجً بالقاهرة ودار الرفاع1982-هـ 1422األولى 

 .5التراث اللؽوي، العدد 

هـ(، تحقٌق: حاتم صالح الضامن، مجلة المجمع العلمً 255: أبو حاتم السجستانً )ت كتاب الفرق .35

 .1986، آذار 37العراقً، الجزء األول، المجلد 

، هـ(911: مع تحقٌق كتاب "ؼاٌة اإلحسان فً خلق اإلنسان"، السٌوطً )ت كتب خلق اإلنسان .36

دراسة وتحقٌق: نهاد حسوبً صالح، )دون طبعة(، مطبعة التعلٌم العالً فً الموصل، سلسلة خزانة 

 دار صدام للمخطوطات.

أجزاء(، محمد علً الفاروقً التهانوي، تحقٌق: لطفً عبد البدٌع،  4: )كشاف اصطالحات الفنون .37

 1969(، 1)ج. 1963لعامة، ترجمة النصوص الفارسٌة: عبد النعٌم محمد حسنٌن، الهٌبة المصرٌة ا

 (.4)ج.  1977(، 3)ج.  1972(، 2)ج. 

: ابن رشد )محمد بن أحمد األندلسً(، تحقٌق: سعٌد شٌبان وعمار الطالبً، مراجعة الكلٌات فً الطب .38

كور، المجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع االتحاد الدولً دأبو شادي الروبً، تصدٌر: إبراهٌم بٌومً م

 .1989 ،لألكادٌمٌات

م(، القسم الثالث  1683 -هـ1294الكفوي  )ت.  الكلٌات )معجم فً المصطلحات والفروق اللغوٌة(:  .39

قابله على نسخة خطٌة وأعده للطبع ووضع فهارسه: عدنان دروٌش ومحمد المصري. سلسلة إحٌاء 

 .1975، مطبعة وزارة الثقافة ، دمشق، 43التراث العربً، العدد 

هـ(، تحقٌق: 625ابن علً الكاتب، الحسٌن بن أحمد بن علً الكاتب )ت.  :كتاب كمال أدب الغناء .42

 ،ؼطاس عبد الملك خشبة، مراجعة: محمود أحمد الحفنً، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب )القاهرة (

1975. 

ابن منظور )أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور اإلفرٌقً المصري(  لسان العرب: .41

 بٌروت )بدون تارٌخ(.–دار صادر هـ(، 911)ت. 

 .1992: فٌصل محمد خٌر الزراد، دار المرٌخ )الرٌاض( اللغة واضطرابات النطق والكالم .42

هـ( تحقٌق: الشٌخ محمد حسٌن آل ٌاسٌن، 385الصاحب إسماعٌل بن عباد )ت  المحٌط فً اللغة: .43

 م.1994مطبعة عالم الكتب، طبعة أولى 

ق اإلنسان(، ابن سٌده )أبو الحسن علً إسماعٌل النحوي اللؽوي : )السفر األول: كتاب خلالمخصص .44

 بدون تارٌخ. ،بٌروت ،هـ(، المكتب التجاري للطباعة والتوزٌع والنشر458االندلسً( )ت. 
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: السٌوطً، شرح وضبط وتصحٌح وعنونة الموضوعات وتعلٌق المزهر فً علوم اللغة وأنواعها .45

حمد أبو الفضل إبراهٌم/علً محمد البجاوي، منشورات الحواشً: محمد أحمد جاد الموالً بك / م

 .1987 ،بٌروت –المكتبة العصرٌة، صٌدا

هـ(، تحقٌق: 175: )ثمانٌة أجزاء(، أبو عبد الرحمان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي )ت. معجم العٌن .46

 ٌخ(.مهدي المخزومً، إبراهٌم السامرابً، سلسلة المعاجم والفهارس، دار مكتبة الهالل )بدون تار

هـ(، قوم نصه: إبراهٌم األبٌاري، 415: القاضً أبو الحسن عبد الجبار)ت. المغنً فً أبواب التوحٌد .47

م، سلسلة تراثنا، مطبعة دار 1961هـ/1382، الطبعة األولى 16-7إشراؾ: .طه حسٌن، الجزأٌن 

 .1961 ،الكتب

 ان.ب. ت.لبن –هـ(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 626: السكاكً )ت. مفتاح العلوم .48

هـ(، الطبعة 538: الزمخشري )أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري( )ت المفصل فً علم العربٌة .49

 لبنان. –الثانٌة )بدون سنة(، دار الجٌل للنشر والتوزٌع والطباعة بٌروت 

هـ(، تحقٌق: فٌصل دٌدوب، بدون طبعة، 395ابن فارس )ت.  مقالة فً أسماء أعضاء اإلنسان، .52

 .1967 ،دمشق ،اللؽة العربٌة مطبوعات مجمع

-هـ1422: الحمٌري، تحقٌق: محمد بن علً األكوع الخوالً، الطبعة األولى نظام الغرٌب فً اللغة .51

 دمشق. –، دار المؤموم للتراث، بٌروت م1982

 



 

   56 محتوٌات  العدد

 

  9:................................................................دٌمـتق  

  

I   -  معجمٌة ولغوٌة دراسات 

 

 التأرٌخ لمعجم اللغة العربٌة : أسئلة وإشكاالت  .1

 21..................................................أ. عبد العلً الودغٌري    

 انٌةس  كانات التفصٌح فً النظام الصوتً فً اللهجة الح  إم .2

 21.....................................................عبد هللا ولد أحمدو د.  

 فً اللغة العربٌة  "ألخطاء الشائعةا"رأي فً مسألة  .3

  91..................................................إسلمو ولد سٌدي أحمدأ.  



  - II تنسٌق التجارب العربٌة فً: " ندوة  

  "مجال التعرٌب وقضاٌا التنمٌة فً عصر العولمة  

 2002/ 12/  4-1:  القاهرة

 :بحوث الندوة 

 خطة عمل للتمكٌن للغة العربٌة: خطة العمل الوطنٌة السورٌة للتمكٌن أنموذجا   .1

ٌّد  202.........................................................أ.د. محمود الس

 اللغة العربٌة والعلوم .2

 221..........................................................أ.د. أحمد العلوي

 التعلٌم باللغة العربٌة: الكتاب المدرسً نموذجا   .3

 231....................................................أ.د. محمود كامل الناقة

 الحداثة إشكالٌات وبعض العربٌة اللغة .4

 251....................................................سعد ٌوسف أحمد. دأ. 

  لتعرٌباالنهوض بقضاٌا فً دور المؤسسات الجامعٌة  .5

 221......................................................أ.د. محمد بن موسى

 219.....................................................................التقرٌر الختامً .6



 

 

 

 

 

 

III   - قوائم مصطلحٌة 

 اإلعاقة النطقٌة والسمعٌة )الجزء الثانً( معجم مصطلحات  .1

  295.................................................. محمد حساويد. 
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